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Dedico esta dissertação às pequenas Duda e Mila, que são a materialização de minha 

esperança no futuro, sentimento que, afinal, foi o que motivou este estudo. 
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– Senador, o microfone é todo seu. 

– Não só o microfone, rapaz, mas a rádio toda. 

 

(Diálogo entre repórter da Rádio Rural de Concórdia e o político Atílio Fontana, que 

foi prefeito de Concórdia, Deputado Federal, Senador e Vice-Governador de Santa 

Catarina).  
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RESUMO 

 

 

Considerando a importância da comunicação social na materialização de diversos 

direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação, tal tema 

recebeu tratamento constitucional. Nesse conteúdo, é possível vislumbrar tanto os 

intentos democratizadores de grupos que defendiam a diversidade e pluralidade na 

comunicação, quanto detectar as pressões políticas e econômicas dos grupos midiáticos 

para preservar um status quo concentrado e sem regulamentação. Muitos dos 

dispositivos constitucionais relativos à matéria atualmente não têm aplicabilidade 

alguma pela falta de vontade política que até hoje se mostrou, seja ao não regulamentá-

los, seja ao simplesmente ignorá-los, em se dando interpretações não compatíveis com a 

Constituição a dispositivos infraconstitucionais. Tema que se considera importante 

nesse âmbito são as concessões de serviços de radiodifusão a políticos. Mostra-se – 

através de princípios constitucionais, da legislação vigente e de entendimentos 

jurisprudenciais acerca de assuntos relacionados – que não é possível conceber tais 

espécies de concessões no ordenamento jurídico brasileiro. As formas como um político 

pode influenciar a programação de uma emissora sobre a qual tenha poder releva as 

distorções que tal situação pode trazer ao direito à informação e ao processo eleitoral 

democrático. Um tratamento constitucionalizado à comunicação social, que é essencial 

para o desenvolvimento da democracia, deve ser dado para que se possa avançar 

minimamente rumo a sua democratização no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Social na Constituição. Agentes políticos que 

têm concessão de radiodifusão.  
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ABSTRACT 

 

Considering the importance of social communication in the implementation of several 

fundamental rights, such as freedom of speech and the right to information, this topic 

has received constitutional treatment. Exploring this topic, it is possible to encounter 

both attempts towards democratization by groups that defend diversity and plurality in 

communication, as well as political and economic pressure from media groups seeking 

to maintain a centralized and unregulated status quo. Several of the current 

constitutional apparatus relevant to the subject have no applicability due to a lack of 

political will observed so far through a lack of enforcement or by simply disregarding 

them through misinterpretation of the Constitution. A topic considered important within 

this scope is that of the frequency broadcast licenses given to politicians. It is shown - 

through the principles of the Constitution, the current legislation, and of legal 

understanding related to the topic - that it is not possible to conceive such licenses in 

brazilian legislation. The fact that a politician can influence the agenda of a station over 

which they have power illustrates the distortions to the right of information possible 

under such circumstances. A constitutionalized treatment of social communication, 

fundamental to the development of democracy, must be implemented in order to begin 

to address the broader democratization of Brazil. 

KEYWORDS: Social Communication at Constitution. Politicians that have broadcast 

licences.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A problemática que esta dissertação estuda não está distante do dia-a-dia de 

tantos brasileiros e brasileiras, nas muitas vezes que, em sua rotina, ligam uma televisão 

para informar-se ou distrair-se. 

  Trata-se aqui de quando os serviços de radiodifusão têm como concessionárias 

empresas das quais participam políticos titulares de mandatos eletivos1; ou seja, quando 

políticos têm controle sobre canais de TV. 

 Na Ciência Política, esse é um dos fenômenos que pode ser caracterizado como 

coronelismo eletrônico, conceito que remonta ao estudo de Vitor Nunes Leal sobre 

coronelismo na década de 40, publicado sob o título de “Coronelismo, Enxada e Voto”,  

 Tal prática traz uma série de distorções à democracia brasileira; desde o uso que 

se fez da distribuição de concessões de radiodifusão como moeda de troca para apoio 

político2; até a recorrente prática de emissoras de TV fazerem, de maneira indisfarçável, 

cobertura privilegiada das atividades dos políticos que sobre elas têm poder, também 

não se furtando de omitirem informações que os prejudiquem. 

 Numa época em que os meios de comunicação de massa tornaram-se o grande 

palco das disputas eleitorais, restam claros os prejuízos que essa conduta causa à 

liberdade de informação em processos democráticos. 

                                                           
1 Políticos titulares de mandatos eletivos, detentores de cargos eletivos, agentes políticos, serão alguns dos 

termos utilizados para nomear aquelas pessoas eleitas para o exercício de mandatos transitórios no Poder 

Executivo e Legislativo. No entanto, por vezes, com vistas a uma redação que favoreça a fluidez da 

leitura, o simples termo “políticos” denominará o conceito, sem significar que a autora tenha-se esquecido 

da ideia aristotélica de todo ser humano como animal político (e não só quem exerça mandatos).  

2 LIMA, 2011; MOTTER, 1994; ARAÚJO, 2011. 
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 Tudo isso ocorre apesar de haver vedações constitucionais e infraconstitucionais 

a tais práticas. Adianta-se neste momento introdutório que se defende que, no atual 

ordenamento jurídico, já se encontram os dispositivos suficientes para considerar tal 

prática inconstitucional e ilegal, de encontro aos posicionamentos de quem opine pela 

necessidade de mudanças legislativas para o enfrentamento da questão. Se, por um lado, 

tais mudanças diminuiriam polêmicas sobre a problemática, tornando-a mais clara, o 

que sem dúvidas seria positivo; por outro, a aprovação de medidas nesse sentido tem 

como grande obstáculo o fato de as maiores interessadas na manutenção do status quo 

estarem entre as pessoas que legislam; de forma que ainda parece ser necessário que o 

debate seja pautado na sociedade com mais força para tornar-se tema de pressão 

popular. 

A análise desse quadro jurídico, situado em seu contexto sociopolítico, constitui 

o objeto desta dissertação. 

O fato de parcela dos meios de comunicação ser controlada por agentes políticos 

situa-se num contexto geral de baixa democratização na mídia brasileira. Explica-se: a 

grande concentração que se tem hoje, com muito poucos grupos empresariais detendo a 

maioria das concessões no país, acarreta um cenário que não favorece a diversidade e a 

pluralidade, características centrais de uma mídia que possibilite a circulação 

democrática de ideias.  

 A concentração dos meios de comunicação, aliás, não é peculiaridade brasileira. 

É mesmo uma tendência internacional, a qual vários países vêm historicamente 

conformando legislação para combater. Se ainda há concentração onde há regulação 

contra oligopólios, que dirá no Brasil, onde não há praticamente nenhuma limitação à 

tendência desse mercado de se acumular nas mãos de poucos, e onde o surgimento do 
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sistema de radiodifusão deu-se pela outorga da União a, essencialmente, empresas 

privadas. 

 A democratização dos meios de comunicação é tópico que está em pauta de 

discussão no Brasil desde o período da ditadura militar, ganhando força na época da 

Assembleia Constituinte e permanecendo até hoje como um dos temas-chave quando se 

quer debater o fortalecimento da democracia brasileira. 

 Nesse cenário, chama atenção a relativamente baixa existência de debate, no 

âmbito jurídico, sobre a questão da regulação da mídia, assunto em que o tema desta 

dissertação se insere (tal constatação foi uma das razões que motivou este estudo). 

Apesar de toda a importância do papel da comunicação social para a consolidação da 

democracia – e de o tema ter tratamento constitucional, o que tornaria esperado que 

houvesse um certo volume de produção doutrinária –, a situação não surpreende. 

É, na verdade, reflexo de como a matéria tem sido tratada pela maior parte dos 

meios de comunicação de massa, justamente por aqueles que se beneficiam da atual 

situação de oligopólio mantida por um status desregulamentado, com consequências na 

percepção que a sociedade passa a formar sobre o tema. 

 Percebe-se uma verdadeira interdição ao debate sobre a regulação dos meios de 

comunicação3, através de uma clássica estratégia4 de vincular qualquer tratativa do 

assunto ao termo “censura”, como se discutir formas de dar efetividade ao Capítulo V 

                                                           
3 BARBOSA, 2009; LIMA, 2011. 

4 Schopenhauer, em 1864, explica um dos estratagemas que as pessoas usam para refutar argumentos 

mesmo sem ter razão, como tomar a afirmação do adversário sob um aspecto totalmente diferente e 

refutá-la nesse sentido. (SCHOPENHAUER, Artur. A arte de ter razão: exposta em 38 estratagemas . 

3.ed. Martins Fontes, São Paulo, 2009). Leonardo Martins (2009) relata que semelhante ocorreu sobre as 

classificações indicativas; “Não raro, os críticos se valeram de fórmulas discursivas que abusavam do 

pathos: Censura era o credo mais recorrente”.  
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da Constituição Federal fosse um atentado à democracia, e não contribuição para sua 

consolidação. 

Assim, o debate da comunicação no Brasil e dos temas aqui pincelados, segundo 

Kucinski5, traz um paradoxo nefasto, que é o fato de os próprios meios de comunicação 

de massa procurarem excluir da pauta de debates nacionais o tema de sua 

regulamentação, sempre rotulando tais discussões de ameaças à liberdade de expressão 

ou de imprensa, mesmo havendo dispositivos constitucionais expressos que clamem por 

aplicação e que estão sendo ignorados. 

Certamente tais debates devem ser feitos com o cuidado de não sobrarem 

brechas para autoritarismos, o que não tira de vista ser primordial, e precisamente uma 

obrigação do Estado6, ter uma atuação que vise democratizar a esfera comunicativa, 

realizando o papel de promotor do pluralismo na esfera pública. 

Esses e outros temas são abordados nesta pesquisa para se estabelecer um 

panorama geral da radiodifusão no Brasil, até se chegar à questão – tema central do 

trabalho – da existência de políticos que são concessionários de serviços de televisão. 

Essa situação configura uma verdadeira marca na história das comunicações no Brasil, 

sendo uma constante a existência de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, 

governadores – políticos com mandato, enfim – que exploram canais de TV, estações de 

rádio, têm jornais e revistas e, tradicionalmente, têm aproveitado para fazer uso desses 

veículos de forma pessoalizada e voltada à realização de seus próprios interesses. 

                                                           
5 KUCINSKI, Bernardo, apud LIMA, 2011. 

6 SARMENTO, 2006. 
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Por se entender que tal situação é prejudicial à democracia e à liberdade de 

informação, a escolha de tal tema veio para se tentar verificar quais as interpretações 

existentes sobre o assunto, para concluir-se que a única interpretação compatível com o 

nosso ordenamento jurídico é a da inconstitucionalidade dessas concessões. 

A escolha deu-se fundada na tentativa de se contribuir com a produção 

acadêmica em matérias que permitam que a democracia se aprimore, especialmente 

diante das poucas referências jurídicas na temática específica das concessões para 

titulares de mandatos.  

É importante delimitar que, embora a radiodifusão diga respeito à emissão de 

sinais sonoros (por rádio) ou audiovisuais (televisão), podendo ser objeto de concessão, 

permissão e autorização, deter-se-á, neste trabalho, ao tema das concessões de sinais de 

televisão.  

Esta pesquisa traz, em sua estrutura, um capítulo que busca demonstrar a 

importância dos meios de comunicação social para a circulação de ideias, opiniões, 

cultura – as mais diversas formas de expressão, enfim –,  tratando sobre de que forma 

eles influem nas construções simbólicas da realidade, além de sua importância 

específica para processos democrático-eleitorais; e tratar dos direitos relacionados à 

comunicação social e do direito à comunicação social em si. Comenta-se ainda como a 

radiodifusão ainda é central, apesar do advento da internet. 

O capítulo seguinte aborda a relação entre Comunicação Social e Constituição 

Federal, tratando brevemente da Assembleia Constituinte, contextualizando a forma 

como se deram os debates sobre a Comunicação Social naquele período e seus reflexos 

na Constituição; e tratando dos dispositivos existentes na Constituição Federal que 
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tratam da temática em questão. Abordam-se precipuamente aqueles dispositivos que se 

relacionam mais fortemente com a temática estudada, tentando apresentar o estado de 

sua aplicabilidade atualmente. 

No capítulo em seguida, abordam-se as previsões constitucionais relativas às 

concessões de radiodifusão, tratando de seus aspectos gerais e comparando-as em 

alguns aspectos aos demais regimes de concessão. 

Por fim, detalha-se o tema central da pesquisa, as concessões de radiodifusão 

para titulares de mandatos. Ao analisar a (im)possibilidade de políticos atuarem nessa 

atividade, abordam-se a legislação constitucional, infraconstitucional e regimental; a 

questão principiológica e a situação fática e jurisprudência pátria, para concluir que 

existe uma situação de inconstitucionalidade na matéria em debate. 

Observa-se que, embora de forma mais clara em relação a Deputados e 

Senadores em virtude do artigo 54 da Constituição Federal, tal proibição também 

sobrecai sobre demais titulares de cargos eletivos, e de outras esferas que não somente a 

Federal. 

Busca-se tratar o tema na perspectiva da comunicação como direito humano e 

fundamental, devendo ser materializadora de direitos, como o direito à informação e a 

liberdade de expressão e de imprensa, todos essenciais ao desenvolvimento da 

democracia. 

Por fim, considera-se importante observar que não parece possível discutir o 

tema da comunicação e seus aspectos jurídicos sem levar em consideração uma 

contextualização histórica e fática que exponha as disputas políticas e econômicas que o 

fizeram o que é hoje. A análise ingênua de dispositivos isolados, em que se ignora a 
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contraposição do direito à realidade, leva a uma impressão virtual que deixa a desejar no 

possibilitar do entendimento do tema da comunicação na forma como é concretizado na 

sociedade brasileira. 

É que se está diante de um tema em que não tem destaque somente a ausência de 

regulações, mas também a forma como se tem ignorado aquelas existentes (a exemplo 

do tema em questão). 

Assim, destaca-se a importância da abordagem interdisciplinar, com fontes da 

Ciência Política e da Comunicação Social para se caracterizar a conjuntura em que se 

insere a ordem jurídica estabelecida. 
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2 A CENTRALIDADE DO PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA 

DEMOCRACIA 

 

A comunicação social é basilar para a construção de qualquer democracia. Tal 

essencialidade se dá porque, ao fazerem circular ideias, os meios de comunicação são 

teoricamente o canal por onde a diversidade de pensamentos e expressões das pessoas 

tem a possibilidade de ser socializada. 

Há que se levar consideração que, por maior autonomia que tenhamos de 

construir nossas próprias convicções, as opiniões se formam a partir das informações às 

quais se tem acesso. Assim, entende-se a centralidade do papel da mídia na construção 

da opinião pública. 

Importa destacar a dimensão simbólica que possuem os meios de comunicação. 

Segundo Thompson7, “eles se relacionam com a produção, o armazenamento e a 

circulação de materiais que são significativos para os indivíduos que os produzem e os 

recebem.” 

Tais materiais significativos guardam em si mensagem sobre os mais variados 

aspectos da vida social – recortes de classe, papeis de gênero, humor, hábitos de 

consumo, de alimentação, identidades raciais, relacionamentos, ideologias políticas, 

orientação sexual, etc. 

Em relação ao poder simbólico, conceito de Bourdieu que Thompson diz 

ressignificar por não pressupor o desconhecimento dos submetidos, é definido como a 

                                                           
7 THOMPSON, 2011. 
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“capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações dos outros 

e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas”. Se 

refere, assim, aos impactos que as mensagens contidas nas formas simbólicas podem vir 

a ter na vida das pessoas. 

Assim, dentre as instituições que comumente têm papel expressivo na 

acumulação dos meios de informação e comunicação, como as religiosas e as 

educacionais, a mídia obteve ainda a dimensão de ter levado a produção e a difusão das 

formas simbólicas a uma larga escala, desempenhando hoje importante papel na 

autoformação.  Comparato8 considera que é a TV que tende a ser “a principal matriz dos 

valores sociais, superando nessa função a família, a escola, a Igreja, o partido ou o 

próprio Estado” 

Segundo Barroso, os meios de comunicação de massa tem imensa capacidade 

para forma a opinião, da ideologia e da agenda social e política de um povo, sendo essa 

uma das causas do tratamento constitucional aos meios de comunicação9. 

Dessa forma, em relação à ideia de que a mídia faz circular a diversidade de 

expressões, na prática isso ocorre através do exercício do poder simbólico daqueles que 

têm o controle sobre os meios de comunicação, de forma que o que é socializado são os 

pontos de vistas que esses grupos têm a respeito dos materiais significativos. 

Daí importar tanto a assunção de que não é possível atingir a neutralidade no 

comunicar. Por mais independência e técnica que se tenha, não há pessoa ou grupo que 

esteja apartado de seus próprios interesses, história e visão de mundo (afinal, na forma 

                                                           
8 COMPARATO, 1991. 

9 BARROSO, 2009, p. 4. 
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mais objetiva de se noticiar um fato, no mínimo escolheu-se que aquele fato importava 

noticiar, e que dimensão aquela notícia deve tomar). 

É por essa razão que importa tanto analisar quem controla os meios de 

comunicação em um país. Se são poucos, poucos terão o poder de pautar assuntos no 

debate político, de participar das construções dos papeis sociais, de divulgar sua cultura; 

enfim, de exercer o poder simbólico. 

Conforme Menezes Neto10,  

 

A democracia requer a possibilidade do dissenso, que, viabilizado 

pela liberdade de expressão, é essencial ao pluralismo político. Entretanto, a 

crescente sofisticação e complexidade das formas de ser visto e ouvido pode 

dificultar a livre manifestação do pensamento da grande maioria, e facilitar a 

difusão de ideias daqueles com capacidade econômica e técnica. Os meios de 

comunicação de massas condicionam a efetividade da liberdade de expressão 

ao acesso a um dos canais autorizados de fluxo comunicativo e simbólico.  

 

Assim, para a possibilidade do dissenso democrático, faz-se necessário que as 

ideias divergentes tenham a possibilidade de serem difundidas, em vez de somente 

algumas poderem ser massificadas. 

Isso não se aplica somente em relação à divulgação de posicionamentos 

políticos, ou às atividades jornalísticas de informação. Aplica-se ao exercício da 

                                                           
10 MENEZES NETO, 2012. 
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liberdade de expressão como um todo, que é viabilizado através das mais diversas 

formas, como em produções artísticas e culturais, de entretenimento, etc.  

Aliás, Martins explica não ser possível a “classificação” de opiniões, sendo as 

variadas formas de expressão abrangida pela liberdade protegida: 

 

No mais, é vedado ao operador do direito classificar as opiniões em 

relevantes ou irrelevantes ou sem importância alguma, “políticas” ou 

“apolíticas”, racionais ou irracionais, inteligentes ou ignorantes, valorosas ou 

destituídas de valor, principalmente quando se procura justificar tais 

valorações com o argumento do papel ou função da liberdade de expressão na 

democracia. Assim, como ocorre no caso da liberdade de imprensa, tal 

funcionalização é muito perigosa em face da necessidade de se respeitar o 

direito fundamental garantido [liberdade de expressão] que é, como sempre 

foi, em primeira linha, direito público subjetivo e com isso direito do 

indivíduo contra a intervenção do Estado11 

 

Ou seja, não se defende que especificamente as atividades de jornalismo (que 

alguns chamam de imprensa) é que mereçam uma atenção e proteção especial em 

relação à liberdade de expressão. O exercício do poder simbólico, aquele que aqui 

defendemos que quando concentrado é prejudicial à democracia, se expressa em todo 

tipo de mensagens significativas que se difunda, e não somente nas jornalísticas. 

O processo cotidiano de tomada de decisões pelas pessoas tem como uma das 

principais fontes de informação os meios de comunicação social, que fazem a 

                                                           
11 MARTINS, 2012. 
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intermediação entre os fatos que acontecem e que escolhem divulgar e as pessoas que a 

partir deles se informam,12 e que apresentam ao seu público alvo formas de hábitos de 

vida, produtos a serem consumidos, valorações sobre maneiras de se comportar. 

Não bastasse toda a importância sociopolítica aqui mencionada, com papel 

atuante na própria conformação de culturas e ideologias, o que por si só já muito 

interessa à democracia, é digno de nota a importância dessas mídias especificamente 

nos processos eleitorais democráticos. 

Dessa forma, autores e autoras que falam da democracia relacionam-na com a 

comunicação social, desde o surgimento da imprensa. Nas últimas décadas, quando a 

comunicação social ganhou caráter verdadeiramente massificado, a dimensão de sua 

influência é ainda maior. 

Os meios de comunicação de massas tornaram-se o verdadeiro palco onde são 

travadas as discussões eleitorais e publicização de propostas.13 Aliás, o grande poder 

que os meios de comunicação possuem de influenciar eleitorados acabam se 

                                                           
12 ALMEIDA, 2009, p. 12. 

13 Lima (2012) traz uma interessante comparação entre as eleições presidenciais brasileiras de 1960 e de 

1989 para ilustrar a mudança: “Como o candidato a presidente, de um partido ou coligação de partidos, se 

comunicava com os eleitores em 1960? A imprensa e o rádio eram locais e a TV apenas engatinhava. A 

propaganda eleitoral era garantida através do acesso pago dos candidatos ao rádio mediante tabela de 

preços igual para todos, nos 90 dias anteriores à eleição. Não havia disciplina legal para o acesso à TV, 

até porque as estimativas disponíveis dão conta de que, em 1960, existiam apenas cerca de 100 mil 

aparelhos no Rio e em São Paulo. Os debates entre candidatos, promovidos e transmitidos pelo rádio e 

pela TV durante as campanhas eleitorais, ainda não eram instituídos. O marketing eleitoral era um 

conceito embrionário. O sucesso de uma campanha eleitoral dependia, em boa medida, do contato direito 

do candidato com os eleitores. Isso era feito através de inúmeras e constantes viagens, visitas e comícios 

em centenas de cidades do país. Como o candidato dependia do suporte local nas cidades a serem 

visitadas, a organização e a estrutura partidárias tornavam-se de importância fundamental. (...) Vamos 

pensar a mesma questão em 1898. (...) Dessa forma, a comunicação com os eleitores se transformou 

inteiramente. Consultores, assessores profissionais e empresas especializadas em marketing eleitoral 

assumiram posição estratégica na definição e formatação das próprias mensagens dos partidos e/ou 

candidatos para os seus eleitores potenciais. (...) Os eventos políticos (...) passaram a ser planejados como 

eventos para a TV. O contato direto foi substituído pelo contato mediado pela mídia eletrônica. O mesmo 

ocorreu com relação às fontes de informação dos eleitores.” Weber (1996) coloca a televisão como 

grande mediadora da política, “parte integrante que elege e empossa”. 
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transformando também em grande poder de barganha quanto do momento de se discutir 

as próprias políticas que se relacionam com o setor.14 

Assim, a importância de tal tema está profundamente relacionada ao próprio 

Estado Democrático de Direito. As atividades de comunicação, em seus diversos tipos 

de mídia, estão ligadas de forma intrínseca à circulação de informações e à formação de 

opiniões. Conforme Fontes Junior15,  

 

o direito à informação surge como uma liberdade vinculada aos fins de 

realização do Estado democrático, posto que é concebido enquanto elemento 

essencial para a formação de uma opinião pública livre e esclarecida. A 

democracia assenta-se no consentimento obtido através do sufrágio, que 

requer uma população informada.  

 

Pode-se inferir, de sua importância significativa na formação da opinião pública, 

o grande poder que a mídia tem na sociedade. O mesmo autor coloca que “é bem 

verdade que os meios de comunicação social não detêm o poder de dizer às pessoas o 

que pensar, mas conseguem amplo êxito impondo uma pauta de assuntos sobre os quais 

devem pensar”.16,  

Esse mecanismo de pautar a agenda discutida pela opinião pública, com a 

possibilidade de os meios de comunicação ignorarem, a partir de seus interesses 

                                                           
14 BARROS, 2010. 

15 FONTES JUNIOR, 2001. 

16 Idem, p. 123. 



23 

 

políticos e econômicos, temas importantes ao interesse público, evitando que se amplie 

o debate em torno deles, e destacando a discussão sobre outros temas, foi primeiramente 

pesquisado pelos estadunidenses Maxwell McCombs e Donald Shaw, sob a 

denominação de Agenda Setting (Teoria do Agendamento)17, quando investigavam o 

agendamento da mídia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 196818. 

Comparato19 destaca tal técnica de Agenda-Setting, relacionando-a ao controle 

oligárquivo dos meios de comunicação do Brasil, visto que o debate público torna-se 

enviesado pelo interesse dos grupos detentores dos meios de comunicação, sendo estes 

os detentores do poder de escolher quais temas serão apresentados a sociedade. Tal 

prática ocorre especialmente quando há fato depreciativo sobre o conglomerado, 

ocorrendo a escolha de matérias diversas e sensacionalista que vem a jogar uma cortina 

de fumaça sobre o debate público.  

Importante ainda averiguar qual o alcance dos meios de comunicação de massa, 

em especial daqueles objeto desse estudo (os de radiodifusão) na população brasileira. 

Quando se trata das mídias por radiodifusão sonora e de imagens – o rádio e a 

televisão –, fica muito evidente sua inserção social e, consequentemente, a capacidade 

de transmitir suas pautas à população. Esta pesquisa trata principalmente da televisão, 

que, segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)20, está presente em 

                                                           
17 FILGUEIRA, 2010. 

18 Sobre outras teorias quanto à seleção e notícia dos fatos, como, além da Agenda Setting, a teoria do 

Espiral do Silêncio e a teoria do Gatekeeper, ver ALENCAR, 2011. Comentando e contrapondo-se à 

Teoria do Espelho, segundo a qual as notícias refletem a realidade, ver INTERVOZES, 2011. 

19 COMPARATO, 2000, p. 192. 

20 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013 (IBGE). BRASIL, 2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maxwell_McCombs
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Shaw&action=edit&redlink=1
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97,6% dos domicílios brasileiros. O IBGE considera que o acesso é universalizado, e 

que tal bem é um bem básico. Para se ter uma ideia da importância desse número, isso 

significa uma população maior do que a que tem acesso à coleta de lixo (87,9%), maior 

do que a que tem acesso à rede de abastecimento de água (83,6%), maior do que a que é 

atendida por esgotamento adequado (60,4%). Há mais pessoas com televisão em casa do 

que com geladeiras (97,3%).  

A internet21, colocada por muitos como a grande novidade democratizadora da 

comunicação nos dias de hoje, está longe de ter a mesma inserção da TV, como será 

melhor abordado em seguida: segundo o IBGE, com dados da mesma pesquisa (PNAD 

2013) em 2013, 42% da população de 10 anos ou mais de idade havia acessado ao 

menos uma vez a internet entre o período da pesquisa e os três meses anteriores (no 

quinto de rendimento mensal mais baixo, a porcentagem era de 20,5%; e 67,4% no 

quinto de rendimento mensal mais alto, ficando abaixo de 40% nos três primeiros 

quintos mais baixos. Mesmo no 4º quinto de renda mais alta a porcentagem só superou a 

metade em menos de um por cento (50,8%)). 

Note-se que tais dados não significam a existência de computador com internet 

no domicílio, nem trata de acesso regular. Somando-se isso ao fato de que, para utilizar 

a maioria dos recursos da internet como fonte de informação, é necessário ser 

alfabetizado, esse tipo de mídia fica muito atrás da televisão e do rádio como meio de 

comunicação da população em geral, muito embora esteja exercendo um importante 

papel como divulgadora da pluralidade de opiniões existentes, que dificilmente é 

representada nas mídias tradicionais.  

                                                           
21 Para de um histórico sobre a evolução das tecnologias de comunicação, desde o Império no Brasil, mas 

com especial foco e detalhamento para o século XX, inclusive sobre a internet, ver ALENCAR, 2011. 
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Dessa forma, as estatísticas indicam que a internet, por ora, deve ser vista mais 

como um potencial do que como o meio de comunicação mais central da atualidade. 

Some-se a isso o fato de que os caminhos que seguirão a regulação da internet ainda 

estão em disputa, de forma que ainda não é possível prever se todo o potencial que a 

internet promete como “terreno livre” realmente terá espaço. 

Observe-se, ainda, que, na ausência de regulação sobre propriedade cruzada, as 

mesmas grandes empresas de comunicação são as proprietárias de grandes portais que 

reproduzem o conteúdo difundido na radiodifusão e são os sites com maior número de 

acesso, indicando que boa parte do conteúdo de informação na internet acaba 

atualmente não representando qualquer diversificação em relação ao já visto 

cotidianamente na TV. 

Assim, ainda importa considerar central no debate os meios de comunicação de 

radiodifusão, que englobam o rádio e a televisão aberta.  

Diante de tal dimensão que tomou a comunicação social, caminha-se 

historicamente para garanti-la como direito, como liberdade. 

 Antes de abordar mais especificamente tal assunto (direito à comunicação), 

importa tecer comentários sobre o papel que a internet vem exercendo nesse debate. 
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2.1 UM PARÊNTESE SOBRE O POTENCIAL DA INTERNET NO ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

"A crise consiste precisamente no fato de 

que o velho está morrendo e o novo ainda 

não pode nascer. Nesse interregno, uma 

grande variedade de sintomas mórbidos 

aparece". Gramsci  

 

 Nos debates sobre a comunicação social, por vezes a internet é situada como a 

via alternativa à concentração midiática. Sem dúvidas, a internet é mais que uma 

tecnologia, é um meio de comunicação, de interação e até mesmo de organização 

social22. 

De fato, a internet se situa na história das comunicações com uma grande 

inovação (revolução?), especificamente, na comunicação social, por inúmeros fatores. 

Seja pela sua rapidez em atingir um grande número de pessoas, a maior interatividade 

permitindo maior participação dos receptores da informação, ou a diversidade de 

multimédia disponíveis por tal meio, inclusive com grande capacidade de 

armazenamento de informação, sendo possível acessar no tempo que se queira 

diferentes formas simultâneas de mídia: texto, áudio, imagem. Sem dúvida, destaca-se 

seu crescimento exponencial no nosso tempo. 

 Ainda, há de se destacar a percepção de maior participação do interlocutor, ou 

seja, o fluxo da comunicação ser em duas vias e a possibilidade de produção de 

                                                           
22 CASTELLS, 2010, p. 255. 
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informação ser mais plural, diante das inúmeros vias de comunicação existente na 

internet: redes sociais, blogs, sites. 

De outra maneira, no quesito universalização desse meio de comunicação social, 

a internet ainda é uma possibilidade. Em “Pesquisa brasileira de mídia 2014: hábitos de 

consumo de mídia pela população brasileira”23 realizada pela Secretaria de 

Comunicação Social, um dos resultados apresentados firmam que 97% da totalidade dos 

brasileiros tem acesso à TV, ao rádio 61% e à internet chega ao percentual de 47% dos 

brasileiros. Além disso, importa destacar a frequência de acesso; no quesito de acesso 

diário, as porcentagens mudam, sendo TV 65%, Internet 26% e Rádio 21%24.    

Dessa forma, demonstra-se que a TV é o principal meio de comunicação social, 

o mais poderoso para chegar à totalidade dos brasileiros e diante dessa universalidade 

resta claro porque os detentores de mandados eletivos se interessam pelas concessões 

públicas de rádio e TV.  

Ainda, diante desse panorama, importa destacar que os portais mais acessados na 

internet, segunda a mesma pesquisa, demonstram que há uma reprodução do poder das 

empresas do oligopólio midiático. Os portais mais acessados são do grupo Globo 

(Globo.com e G1.com), seguidos pela UOL (Grupo Folha) e R7 (do grupo Record)25.  

Ou seja, a internet, que à primeira vista pode ser considerada mais democrática e 

com mais possibilidades de produção de conteúdo alternativo, em análise mais apurada 

                                                           
23 BRASIL, 2014, p. 7. 

24 Idem, p. 22, 50 e 38. 

25 Idem, p. 57, 58 e 59 



28 

 

tem se mostrado como reprodutora de concentração similar, onde as relações se dão 

pelos mesmos grupos de comunicação.  

Ainda na análise dessa pesquisa, há também o quantitativo da confiança da 

notícia em sites, que comparadas aos outros meios, é mais baixa26. Nesse sentido, ao 

tratar sobre o fim do impresso, o sociólogo espanhol Manuel Castells faz uma 

importante relação com a internet, afirmando que seja o meio que for, rádio, tv, 

impresso, o problema da credibilidade da internet se dá pela busca do que ele chama de 

etiqueta da veracidade (brand name)27. 

As grandes empresas de comunicação, justamente por massificarem as 

informações, ganham mais credibilidade que outros sujeitos. Assim, o que um veículo 

tradicional escreve tende a ter mais credibilidade do que uma pessoa em um blog de sua 

criação, de forma que a possibilidade de produção de conteúdo alternativo que a internet 

traz não significa por outro lado que essa informação terá o mesmo alcance de outras 

acompanhadas do brand name. 

Assim, vemos a importância da internet ser crescente nas relações sociais, com 

seu crescimento em ritmo rápido e apresentando várias possibilidades de participação, 

produções independentes e até mesmo influenciando formas de organização da 

sociedade. Sem dúvida que vem contribuindo de forma crescente com a democratização 

da informação, especialmente no que se refere à existência de fontes alternativas, que 

possam veicular fatos ou versões de fatos omitidos pela mídia tradicional. 

                                                           
26 Idem, p. 91 

27 CASTELLS, 2010,  p. 286 
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Apesar disso, constata-se que, por ora, não só a abrangência dessa tecnologia 

ainda é insuficiente em relação à população brasileira, como também há a reprodução de 

um status similar da concentração midiática das grandes corporações de comunicação, 

que por vezes reforça o poderio dos oligopólios midiáticos, de forma que ainda não se 

pode dizer que a internet chegou para resolver, enfim, os problemas do direito à 

comunicação social.  

Por outro lado, percebe-se que o único meio de comunicação considerado 

universalizado até então é a radiodifusão aberta, os canais abertos de televisão, de forma 

que ainda importa falar deles, e de quem os detém, o que vem a corroborar com a 

justificativa da escolha do tema do trabalho. 
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2.2 OS DIREITOS RELACIONADOS À COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

MUDANÇA NA PERSPECTIVA DO PAPEL DO ESTADO 

 

 Os direitos à informação e à liberdade de expressão são direitos elementares em 

diversas democracias, intimamente ligados ao direito à Comunicação Social, e através 

dos quais este vem se concretizando historicamente pelo mundo; especialmente a partir 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que assevera que  

 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, este 

direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem 

interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por 

qualquer meio de expressão independentemente das fronteiras. 

 

 Dessa forma, o conteúdo já se firma sobre a difusão de informações sem 

embaraços e lança assim as bases para a construção histórica do direito à Comunicação 

Social. 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1969 também avança na 

edificação supracitada asseverando que não se pode haver abusos de controles oficiais 

ou particulares da imprensa, da frequência radioelétricas ou por qualquer outros meios 

de comunicação e circulação de ideias e opiniões28. 

                                                           
28 Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 – “Artigo 13: (...) Não se pode restringir o 

direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 

papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 

informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e 

opiniões.” 
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A liberdade de expressão e o direito à informação, além de direitos humanos 

reconhecidos nas mais diversas declarações e convenções internacionais, estão 

positivados em nossa Constituição Federal inseridos no Título dos Direitos e Garantias 

Fundamentais (art. 5º, IV, IX e XIV); inclusive, constando em conteúdo do comando 

constitucional a livre atividade de comunicação. 

A visão sobre qual postura deve ter o Estado perante esses direitos mudou. Se 

tradicionalmente a liberdade de expressão foi vista como um direito somente negativo, 

que tinha como consequência um dever de abstenção do Estado, limitado de coibir a 

manifestação de quaisquer ideias, hoje essa concepção se mostra incompleta. 

Sarmento29 coloca que,  

embora a dimensão preponderante da liberdade de expressão seja realmente 

negativa, a garantia deste direito, sobretudo no quadro de uma sociedade 

profundamente desigual, também reclama ações positivas do Estado, visando 

a assegurar a todos a possibilidade real do seu exercício e o enriquecimento 

do debate público. 

 

Foi nesse sentido que a Constituição Federal brasileira previu diversos preceitos 

que devem ser seguidos na realização da comunicação social.  

Dessa forma, faz-se necessária a atuação positiva do Estado para coibir 

violações aos direitos fundamentais supracitados, no sentido de garantir a circulação da 

                                                           
29 SARMENTO, 2006. 
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diversidade de pensamentos combatendo o poder de oligopólios e monopólios da 

atividade de comunicação. 

 A expressão pública do pensamento, nos dias atuais, é efetivada de forma 

perpassada pela mediação de empresas de comunicação de massa. Pode-se dizer que 

aquelas pessoas que controlam tais empresas são quem exercem, de forma plena, a 

liberdade de expressão atualmente; mormente quando se fala da liberdade de se 

expressar publicamente. As demais pessoas, em geral, não possuem o poder de exercer 

tal liberdade30.  

 Leve-se em conta que aquelas pessoas que controlam as empresas de 

comunicação de massa representam um restrito espectro da diversidade brasileira, seja 

em termos de classe social, religião, etnia, gênero, regionalidade – o que, afinal, acaba 

por representar um restrito espectro de pontos de vista. 

Assim sendo, até mesmo os argumentos da teoria liberal clássica atualmente 

fundamentariam a atuação estatal para coibir tais violações. Stuart Mill,31 em “Da 

Liberdade de Pensamento e de Expressão”, defende a liberdade de expressão 

fundamentando que para se chegar à verdade deve-se analisar todos os argumentos 

possíveis. 

Conforme o referido autor, a liberdade de expressão é o que permitiria a 

diversidade; e esse acesso a todos os possíveis pontos de vista é que seria o caminho 

para a possibilidade do verdadeiro conhecimento. Nos dias de hoje, a 

desregulamentação possibilitadora de oligopólios e monopólios embaraça tal busca.  

                                                           
30 COMPARATO, 1991.  

31 MILL, 2010 
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A garantia, aos mais diversos setores da sociedade, de exercer a liberdade de 

expressão e o direito à informação – garantia que nos dias de hoje é fortemente 

destorcida pela oligopolização dos meios de comunicação em massa – só poderá ser 

efetivada quando o conteúdo do que se entende por direito à comunicação social for 

realmente aplicado. 

Foi a partir da mudança de percepção sobre as concepções liberais clássicas 

sobre esses direitos, de liberdade de expressão e de informação, que passou a ser 

construído o conceito de direito à comunicação social. 
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2.3 O DIREITO À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O primeiro registro de que se tem conhecimento da menção específica a um 

direito a comunicar é de 1969, por Jean d’Arcy, então diretor de serviços audiovisuais e 

de rádio do Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas, no trabalho “Os 

Direitos do Homem a Comunicar”, ao considerar que os direitos previstos no artigo 19 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (liberdade de expressão, de opinião, de 

informação) seriam insuficientes.32 

Com a afirmação de que “vai chegar um tempo em que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos vai ter que abranger um direito mais extensivo do que o direito 

humano à informação. (...) Este é o direito do homem a comunicar”33, aponta-se para a 

superação da concepção individual de tais direitos, admitindo-se seus aspectos sociais e 

coletivos.34 

 Após, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura), buscando discutir uma Nova Ordem Mundial da Informação e da 

Comunicação, constituiu uma comissão responsável pelo elaborar um relatório cujo 

objetivo era o estudo dos problemas da comunicação nas sociedades modernas, sendo 

abordados os mais variados temas, como o controle governamental, censura, monopólio 

e comercialização dos meios de comunicação, domínio cultural, o poder das sociedades 

transnacionais e o simples direito de informar. 

                                                           
32 SOUZA, 2011. 

33 D’ARCY apud ALMEIDA, 2009. 

34 ALMEIDA, 2009. 
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O relatório tornou-se o principal marco histórico do tema “direito à 

Comunicação Social”, com o título “Um Mundo, Muitas Vozes”, publicado pela 

UNESCO em 198035. 

Entretanto, o posicionamento enfático da organização sobre o tema, ao defender 

que a comunicação seria um direito humano condicionado à participação dos cidadãos 

nos processos comunicativos aos quais a política e a economia estariam ligados de 

forma intrínseca, e ao aprofundar-se em temas como concentração, democratização, 

deformação do conteúdo, e a oposição entre diversificação e uniformização, acabou por 

gerar insatisfação entre alguns países membros como Inglaterra e Estados Unidos, que 

se afastaram dos quadros do órgão até que o tema deixasse de ser pautado com a mesma 

intensidade.36 

De toda forma, após esse marco histórico, mesmo sem ter havido positivação 

desse direito, quer no direito internacional, quer no ordenamento jurídico brasileiro, 

doutrinadores e setores da sociedade civil têm feito a construção do conteúdo do direito 

à comunicação social, a defesa de sua positivação e a defesa de que seu reconhecimento 

poderia mesmo ser extraído da Constituição Federal nos moldes de hoje.  

Como aponta José Afonso da Silva37, “não raro, novos direitos surgem de 

mudança de paradigma”. O autor observa que quando surge a necessidade de proteção 

jurídica de um bem, tal bem adquire contornos de direito fundamental a requerer 

reconhecimento pelo ordenamento constitucional.  

                                                           
35 Fundação Getúlio Vargas/UNESCO, 1983. 

36 SOUZA, 2011. 

37 SILVA, 2010. 
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Nesse sentido, Paulo Bonavides38, ao falar dos direitos fundamentais, identifica 

o direito à comunicação como entre aqueles que não se destinam especificamente a um 

indivíduo, mas a uma coletividade. 

Lima coloca que o direito à comunicação, na verdade,  

 

perpassa as três dimensões da cidadania, constituindo-se, ao mesmo tempo, 

em direito civil – liberdade individual de expressão – em direito político – 

através do direito à informação –, e em direito social – através do direito a 

uma política pública garantidora do acesso do cidadão aos diferentes meios 

de comunicação39. (...) o direito à comunicação significa hoje, além do direito 

à informação, garantir a livre circulação da diversidade e da pluralidade de 

ideias existentes na sociedade, isto é, a universalidade da liberdade de 

expressão individual. 

 

Mendes (2008) trata como “liberdade de comunicação”, definindo como um 

conjunto, extraído do texto constitucional, de direitos, processos, formas, veículos, que 

possibilitariam a coordenação das diversas fases entre a manifestação do pensamento e a 

organização dos meios de comunicação. Scorsim (2009) também entende que o direito à 

comunicação se extrai do texto constitucional, a partir da liberdade de manifestação do 

pensamento (art. 5º, IV, CF) e da liberdade de expressão da atividade de comunicação 

(art. 5º, IX, CF), além do capítulo V (Da Comunicação Social).  

                                                           
38 BONAVIDES, 2006. 

39 LIMA, 2011, p. 220-248. 
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É claro que ao direito à comunicação pressupõe o reconhecimento de outros 

direitos como a liberdade de expressão. Fica evidente uma relação de interdependência 

e unidade com direitos à democracia, informação, participação, etc.40 

Mas seu conteúdo se difere desses direitos, abrangendo a possibilidade de acesso 

de coletividades aos meios de comunicação, não somente como espectadores passivos 

(recepção)41, mas também em relação à produção e distribuição42.  

Assim, tem-se que o conceito de direito humano à comunicação, ainda em 

construção, situa-se num contexto de assimetria “entre o marco normativo de direitos 

humanos e a realidade das novas tecnologias da informação e comunicação, 

concentração industrial global da mídia”,43 e, enquanto não positivado, ocupa um 

importante lugar de pauta política dos atores sociais que fazem o debate sobre a mídia. 

Importa firmar a sua inserção nos Programas Nacionais de Direitos Humanos 

(PNDH), tratando-se de um reconhecimento político desse direito no Brasil. O terceiro 

Programa, de 2009, tratou expressamente da garantia do direito à comunicação 

democrática, como parte de um dos objetivos estratégicos do documento, especificando 

ações programáticas visando à sua execução. 

                                                           
40 ALMEIDA, 2009. 

41 Como expõe Renata Rolim (2007), tal conceito de comunicação não somente como recepção por 

espectadores passivos, mas como comunicação participativa, foi experienciado pelos movimentos de base 

que surgiram no Brasil a partir dos anos 70, com origem teórica nas ideias de Paulo Freire e nas 

Comunidades Eclesiais de Base. 

42 SOUZA, 2010. 

43 GOMES, 2007. 
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Embora essa construção tenha ocorrido, cabe destacar a polêmica criada, por 

grupos que compõem o atual oligopólio midiático brasileiro,44 em torno da proposta de 

regulamentação de dispositivos constitucionais previstos no âmbito do III PNDH45. 

Novamente o expediente de taxar tais debates de tentativa de censura foram fortemente 

utilizados, de forma inclusive a inibir a execução das ações programáticas previstas no 

Programa. 

 Diante do exposto, o direito à comunicação social extrapola o direito à 

informação e a liberdade de expressão, e, apesar de não constar de forma expressa em 

nossa Constituição, tem-se que a arquitetura constitucional que trata da Comunicação 

Social já torna claro que não se resume a garantir a liberdade de expressão e o direito à 

informação; de forma que através da efetivação desses dispositivos, ao menos se 

conseguiria afastar as violações que impedem a circulação da diversidade e da 

pluralidade de ideias, o que certamente está no conteúdo do direito à comunicação 

social. 

 

                                                           
44 LIMA, 2011; FILGUEIRA, 2010. 

45 DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. PNDH III. Diretriz 22: Garantia do direito à 

comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em Direitos 

Humanos; fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm 
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3 A COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

3.1  A COMUNICAÇÃO SOCIAL E A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE 

As discussões que conformaram o processo da Assembleia Constituinte tiveram 

como marca, naturalmente, a disputa entre diversos interesses divergentes e no tema da 

Comunicação Social não foi diferente. 

Conforme traz Venício de Lima,46 algumas questões, como a garantia da 

liberdade de expressão e a vedação à censura, foram consensuais, num contexto de 

receio de retorno dos cerceamentos de tais liberdades que vigiam no período anterior, 

durante a ditadura militar47. Mas as temáticas que envolviam a democratização do 

mercado de comunicações foram objeto de grande resistência. 

Para se ter uma ideia dos debates, a Comissão Temática da qual um dos temas 

era a Comunicação foi a única a não apresentar à Comissão de Sistematização da 

Constituinte nenhum texto aprovado,48 tamanhas as divergências sobre assuntos como, a 

título de exemplo, a competência para outorgar concessões, a criação de um Conselho 

Nacional de Comunicações e o tempo de duração das outorgas. 

É importante ter em mente que, na época, existia o chamado “grupo das 

comunicações”, composto por constituintes que tinham vínculo direto ou indireto com 

                                                           
46 LIMA, 2011, p. 21. Detalhes sobre o conteúdo dos anteprojetos apresentados à Subcomissão de Ciência 

e Tecnologia e de Comunicação; e dos substitutivos apresentados à Comissão Temática VIII (da Família, 

da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação) por seus relatores podem 

ser encontrados no capítulo “Comunicação na Constituinte de 1987-1988: a defesa de velhos interesses”, 

do livro referenciado. 

47 Para uma pesquisa sobre a história das comunicações no Brasil, desde a Colônia até a o período 

ditatorial de 1964-1949, ver PINTO, 1995. 

48 LIMA, 2011; BITELLI, 2008. 
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empresas concessionárias de emissoras de rádio e televisão.49 A presença de tal grupo 

na Subcomissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão Temática citada chegou a 

provocar questões de ordem baseadas no Regimento da Câmara dos Deputados, que 

previa que os parlamentares deveriam dar-se por impedidos quando se tratasse de 

assunto em que tivessem interesse individual; mas tais recursos em nada resultaram. O 

texto final do capítulo “Da Comunicação Social”, da Constituição Federal, traz as 

marcas dos interesses que prevaleceram nesses debates, conforme veremos mais 

adiante; especialmente no tocante às concessões.  

Fontes Junior50 coloca que  

 

a força política da comunicação social brasileira, representada por poucos e 

poderosos grupos que se fortalecem cada dia mais através da influência social 

dos seus próprios veículos de comunicação, conseguiu impor na Constituição 

privilégios que favorecem a concentração midiática, em detrimento da 

verdadeira liberdade de comunicação social  que pressupõe pluralismo 

político e social 

 

 Outro tema relacionado à comunicação social deve ser analisado em relação ao 

período da Constituinte: a utilização das concessões de rádio e TV como moeda de troca 

política. Situação semelhante já havia chamado atenção quando o general Figueiredo, 

                                                           
49 LIMA, 2011. 

50 FONTES JUNIOR, 2001,, p. 107. 
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em seus últimos dois meses e meio de governo, assinou decretos de concessões de 

canais de radiodifusão em número semelhante ao que vinha assinando por ano51.  

Sobre tal fato, Tancredo Neves, em sua primeira coletiva de imprensa como 

presidente eleito52, chegou a declarar:  

 

Evidentemente, nesse setor, prevalece, com maior intensidade ainda, o 

espírito autoritário. Sabemos que as concessões de rádio e de televisão são 

distribuídas por critérios exclusivamente políticos, partidários e até 

personalistas.  

 

Posteriormente – na Constituinte – é que essa troca política das concessões, ou, 

como coloca Sarmento53, “barganhas não republicanas com o Poder Executivo”, foi 

feita de forma mais escandalosa. Pesquisa feita por Paulino Motter54, em 1994, que 

revelou que nenhum governo distribuiu tantas concessões de rádio e TV em tão pouco 

tempo quanto o de Sarney. Foram 1.028 entre 1985 e 1988, período dentro do qual está 

a Constituinte, de 1987 a 1988, quando Antonio Carlos Magalhães era Ministro das 

Comunicações. Motter mostrou que 91 deputados e senadores constituintes foram 

diretamente beneficiados. Desses constituintes, 90,1% (82) votaram a favor do mandato 

de cinco anos válido para Sarney. 

                                                           
51 MOTTER, 1994. 

52 LIMA, 2011, p. 54. 

53 SARMENTO, 2006. 

54 MOTTER, 1994. 
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O mesmo estudo ainda mostra que a “bancada da comunicação”, ou seja, os 

parlamentares concessionários de radiodifusão, era composta por 146 (26,1%) dos 559 

constituintes. 

A partir dessa breve contextualização histórica, é possível compreender melhor 

alguns dos dispositivos presentes em nossa Constituição sobre a Comunicação Social. 
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3.2 DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SOBRE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A Constituição Federal dedica um capítulo inteiro à Comunicação Social. A 

primeira conclusão que se pode tirar de tal constatação é que o constituinte determinou, 

portanto, uma ordem constitucionalmente dirigida ao tema.  

No entanto, como ocorre com muitos artigos da Constituição, na prática por 

vezes é necessária uma conformação legislativa infraconstitucional que possibilite a 

concretização dos dispositivos. Assim, é necessário que o Legislativo crie normais que 

atendam à ordem determinada pela Constituição Federal. 

Apesar do debate a respeito de ser ou não necessária a regulamentação 

infraconstitucional para o cumprimento dos dispositivos (sobre tal discussão a respeito 

de eficácia limitada e caráter vinculante independente de complementação legislativa, 

inclusive com propostas de formas de realização a partir da arquitetura institucional 

atual, ver Araújo, 2011), tem sido realidade que, após mais de 25 anos de vigência da 

Constituição Federal, a omissão legislativa em produzir normas está de fato mantendo 

longe da materialização os dispositivos em questão. 

Em relação à produção legislativa sobre Comunicação Social, Martins55 coloca 

que 

(...) o legislador brasileiro se encontra vinculado a duas diretivas 

constitucionais: de um lado, às liberdades de comunicação social e de 

manifestação do pensamento (...), e, de outro, às determinações positivas de 

configuração legislativa de uma ordem da comunicação social compatível 

com a Constituição”. (...) 

                                                           
55 MARTINS, 2012, p. 266 e 267. 



44 

 

“É tarefa e competência do legislador escolher um modelo regulatório que 

fomente a ordem da comunicação social pretendida pelo constituinte. Por 

outro lado, a omissão legislativa em apresentar tal modelo, o que parece ser a 

situação atual, pode ser declarada como inconstitucional.” 

 

A regulação da Comunicação Social é, antes de tudo, uma exigência 

constitucional. Muitos dos debates que são feitos através dos próprios meios de 

comunicação em relação à temática são no sentido de tentar caracterizar as tentativas de 

regulação como projetos de determinados partidos ou ideologias, jamais mencionando 

que o tema na verdade exige um marco regulatório em razão da Constituição Federal. 

Ocorre que as empresas que hoje detêm as concessões naturalmente percebem 

que qualquer projeto de regulação, para obedecer à vedação constitucional ao 

oligopólio, afetaria o seu status atual de poder. Assim, os meios de comunicação de 

massa têm generalizadamente tratado a matéria de forma negativa, com mensagens 

contrárias à regulação. 

Mas os seus argumentos na verdade sequer abordam a regulação de que trata a 

Constituição Federal. Trata-se de simplesmente vincular os termos “regulação da mídia” 

ou “marco regulatório dos meios de comunicação” como sinônimos de censura.  

Como sobre o tema “censura” há um significado negativo praticamente 

consensual na sociedade, a tentativa de vincular a regulação ao termo tem o objetivo de 

que as pessoas consequentemente achem que a regulação é algo maléfico à democracia 

e que portanto sequer merece ser debatido. 
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É assim que se tem interditado o debate sobre o assunto. Aliás, o próprio tema da 

mídia é o melhor exemplo de como os detentores das concessões fazem uso do agenda 

setting, pautando ou não os temas de seus próprios interesses sob disfarçada 

parcialidade e excluindo do debate público assunto de maior importância para a 

democracia. O tema em si é a maior amostra do quanto um mercado oligopolizado é 

prejudicial à circulação de ideias. 

Tal situação não é novidade nem acontece somente no Brasil. A organização 

estadunidense Project Censored, que anualmente elege os fatos que foram mais 

censurados pelos próprios meios de comunicação, apontou que em 1989 o assunto mais 

censurado pela mídia56 foi justamente o crescente controle de meios de comunicação de 

massa por um número cada vez mais restrito de grandes corporações. Ou seja, um 

assunto que interessa à própria mídia. 

Além disso, vê-se comumente que as críticas estruturais feitas aos veículos de 

comunicação acabam marginalizados e descartados; sendo até mesmo ridicularizados e 

taxados de teorias conspiratórias.57 

Diferentemente da retórica rasa de que a regulamentação constitucional da mídia 

seria censura, Guimarães e Amorim58 elaboram uma interessante assertiva acerca do que 

realmente seria censura, se não, o status ausente de pluralidade, onde são reproduzidas 

uma lógica unilateral de opressão seja, por exemplo, por um viés machista, ou seja 

expressando um padrão étnico que exclua outras expressões, ou a reprodução de 

                                                           
56 FERREIRA, 1991. 

57 Idem. 

58 GUIMARÃES; AMORIM, 2013, p . 61. 
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interesses de agentes econômicos  poderosos, em detrimento de trabalhadores e setores 

economicamente mais frágeis. 

Como se vê, não é por outra razão que, após mais de vinte e cinto anos, o 

capítulo quase todo permanece desregulamentado e, consequentemente, sem aplicação. 

Além de dispositivos relacionados, como aqueles que tratam da liberdade de 

expressão e direito à informação dentro dos direitos e garantias individuais, a 

Constituição Federal dedica, como já comentado, todo um capítulo à Comunicação 

Social, o capítulo V (artigos 220 a 224).  

Deter-se-á em comentar os mais relevantes para o entendimento de nosso atual 

sistema de radiodifusão.  

 

3.2.1 A VEDAÇÃO AO MONOPÓLIO E OLIGOPÓLIO 

O artigo 220, § 5º, para o espanto de quem analisasse baseando-se na realidade, 

e não na existência de normas, traz que: “Os meios de comunicação social não 

podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. 

O monopólio é identificado quando um só grupo domina um determinado ramo 

da economia e o oligopólio quando poucos grupos econômicos detêm o controle da 

maior parcela de todo o mercado. No caso da comunicação, no sentido que coloca 

Amaral59, o que se acaba por monopolizar é a fala, o discurso, pois o contato da 

sociedade com muitos aspectos da realidade não é possível de outra forma a não ser 

através dos meios de comunicação e suas versões. 

                                                           
59 AMARAL, 2000, p. 16. 
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No mesmo sentido, sobre monopólio da mídia e o perigo para democracia, Laner 

aduz que os monopólios são uma força antidemocrática e que excluem o contraditório 

na relação imprensa e sociedade, o que é imprescindível para democracia60.  

Diante de tamanha a importância que têm os meios de comunicação, é de se 

refletir quão prejudicial pode ser para uma democracia o fato de só uma restrita classe 

social, representada por um conjunto ainda mais restrito de grupos empresarias 

familiares, ter a possibilidade de massificar as suas opiniões e seus pontos de vista. É 

dizer, como é possível falar em liberdade de expressão e direito à informação no Brasil 

como direitos plenos, num quadro de tamanha oligopolização dos meios de 

comunicação de massa? 

Loreti e Lozano61 também apresentam o quanto fragiliza uma democracia a 

concentração da propriedade de meios de comunicação, em virtude da homogeneização 

de conteúdo por interesses comerciais e políticos, por conseguinte, marginalizando 

vozes dissidentes. 

Assim, é necessário atentar para a forma de desenvolvimento das indústrias da 

mídia, que demonstra que, desde o século XX, cada vez mais o que vem ameaçando a 

liberdade de expressão não é o poder repressivo do estado, mas o crescimento 

desregulado e sem limites que resultou num nível nunca antes imaginado de 

concentração dentro do campo privado.62 

                                                           
60LANER, 2004, p. 78  

61 LORETI; LOZANO, 2014, p. 143. 

62 THOMPSON, 2002. 
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Enquanto a teoria liberal tradicional da imprensa livre apontava que o que 

fundamentava a liberdade de expressão seria a livre iniciativa que permitisse o 

desenvolvimento dos meios de comunicação pelo campo privado e independentemente 

do Estado (free flow of information63), percebe-se que as consequências de tal processo 

foram subestimadas, de forma que ao fim do século XX houve uma diminuição cada 

vez mais intensa do número de empresas de meios de comunicação, enquanto os 

conglomerados multimídia, num contexto global de crescente acumulação de capital, 

tornaram-se cada vez mais poderosos em razão da concentração64. 

Dessa forma, hoje no Brasil menos de uma dezena de grandes grupos privados 

controla a comunicação de todo o Brasil – e não só no que diz respeito à radiodifusão, 

visto que, como não há medidas contra a propriedade cruzada, tais grupos abrangem TV 

aberta, TV a cabo, rádios, jornais, revistas, etc. 

Fontes Jr. expressa que o dispositivo que veda o monopólio e o oligopólio 

“representa efetivamente o primeiro passo rumo à efetivação da liberdade de 

comunicação social, entendida também enquanto uma liberdade participativa”, mas logo 

após conclui que tal norma tem sido um eufemismo, e que tem se constatado limitações 

à liberdade de comunicação social, que na prática tem existido mais como “direito das 

emissoras65”, e não como “a verdadeira liberdade de expressão e de comunicação social, 

de participação democrática na formação da opinião pública livre através do pluralismo 

                                                           
63 ROLIM (2012) define a expressão como a “versão informacional da livre circulação de capitais”. 

64 Idem. 

65 Outros autores, como Pieranti (2005) também usam analogias similares, destacando que hoje está mais 

resguardada a liberdade de empresa que a de imprensa, porquanto não há obstáculos à chamada censura 

interna dentro das empresas de comunicação, nem cláusulas de consciência para os profissionais, de 

forma que são os proprietários dos veículos que efetivamente decidem o que se torna pauta. 
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político e social”. 66 Lopes vai mais além e firma que a vedação ao monopólio 

consagrado no art. 220, parágrafo 5º, é letra morta, em virtude da falta de 

regulamentação67. 

Martins68 bem observa, sobre o dispositivo comentado, que  

 

O constituinte nem precisava tê-lo prescrito expressamente, pois esta vedação 

já deriva do conteúdo jurídico-objetivo da liberdade de comunicação social. 

O curso da existência de monopólios ou oligopólios para a concretização da 

liberdade de comunicação social é por demais óbvio. 

 

De fato, não só oligopólios atentam à própria diversidade que deveria ser 

inerente à comunicação social em um regime democrático, como atentam aos próprios 

princípios da ordem econômica. Não se pode esperar – a experiência ensina e a história 

mostra – que o próprio mercado cuide de regular essa situação que é contrária aos 

valores constitucionais.69 Pela lógica exclusiva do mercado, somente os detentores do 

capital têm acesso aos meios de produção e distribuição de informação, que ficam 

distante dos setores excluídos. 70 

                                                           
66 FONTES JUNIOR, 2001, p. 80-83. 

67LOPES, 2000, p. 177. 

68 MARTINS, 2009, p. 222. 

69 SARMENTO, 2006, p. 97. 

70 ALMEIDA, (2010) 
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A legislação que trata minimamente do assunto data dos anos 60 (Decreto-Lei 

236/1967) e, no que diz respeito à radiodifusão televisiva, chega a restringir a 10 as 

concessões por empresa no território nacional. No entanto, deixa bem expresso que não 

são computadas ao número as estações repetidoras e retransmissoras de televisão, mas 

só as geradoras. Ou seja, as centenas de concessões desse tipo não contam.  

E, enquanto o decreto-lei também prevê que “as empresas concessionárias ou 

permissionárias de serviço de radiodifusão não poderão estar subordinadas a outras 

entidades que se constituem com a finalidade de estabelecer direção ou orientação 

única, através de cadeias ou associações de qualquer espécie”, o Ministério das 

Comunicações não tem considerado que as redes que as emissoras formam com suas 

afiliadas se encaixam em tal conceito71. Dessa forma, as limitações impostas por tais 

antigos dispositivos não têm efeito prático no limite à concentração. 

Some-se isso tudo ao fato de o Brasil não ter regulamentação a respeito da 

propriedade cruzada72, que é quando o mesmo grupo controla diferentes tipos de meios 

de comunicação, e temos o quadro atual de concentração nas mídias73. 

 A concentração da comunicação, na verdade, deve ser limitada devido a fatores 

econômicos, políticos e culturais. Se a própria ordem econômica prevista e os direitos 

                                                           
71 LIMA, 2011, p. 86. 

72 MENDES (2008) classifica os tipos de concentração como horizontal (oligopólio em uma mesma área 

do setor), vertical (“integração das diferentes etapas da cadeia de produção e distribuição”) e em cruz 

(propriedade cruzada). 

73 A propriedade cruzada é um vício das concessões de radiodifusão no Brasil. Tal prática inclusive é 

proibida e, vários países pelo mundo. Nesse sentido, Laner (2004) destaca os Estados Unidos, onde é 

proibido um jornal impresso possuir uma estação de rádio e de televisão na mesma comunidade; e a Itália, 

onde nenhum diretor de jornal que detém 16% da circulação nacional pode ter licença para emissoras 

nacionais de televisão.  
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dos consumidores se relacionam com o tema,74 que dizer das implicações políticas e 

culturais que tem o fato de as mídias de massa estarem em poucas mãos? Kucinski75 

coloca que  

  

Nas grandes democracias representativas, as democracias de massa, como 

Brasil, Estados Unidos e Índia, a mídia substituiu as praças públicas como o 

espaço em que se dá a disputa pelo voto.  Obviamente, se o grosso dessa 

mídia se alinha a uma determinada corrente política, gera-se um desequilíbrio 

fundamental na disputa democrática. 

 

Martins76 trata do tema chamando atenção para como os prejuízos da 

concentração são óbvios: 

 

Não é preciso retomar aqui a eterna discussão dos graves riscos que a 

monopolização da formação da opinião pública pode acarretar para a ordem 

constitucional livre e democrática e parece assaz óbvio, que o ônus social da 

existência de poucos grupos que dominam o mercado nessa área é muito 

maior do que, por exemplo, o ônus social provocado pela concentração do 

mercado financeiro. 

 

                                                           
74 MARTINS, 2009, p. 222.  

75 KUCINSKI apud LIMA, 2011, p. 11. 

76 MARTINS, 2009, p. 222. 
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Registre-se ainda o prejuízo que há no fato de hoje, predominantemente, quase 

só a produção cultural de um pequeno eixo regional ter a possibilidade de ser 

massificada, o que constitui mais um obstáculo à pluralidade e diversidade de ideias, 

pontos de vista e expressões. 

Vê-se que a falta de regulamentação em relação ao artigo 220, §5º, faz com que 

seu mandamento não se concretize e que isso tem consequências notáveis para a 

democracia brasileira. 

3.2.2 OS PRINCÍPIOS QUE DEVEM DETERMINAR A PRODUÇÃO E A 

PROGRAMAÇÃO 

O próximo dispositivo constitucional a ser abordado é o artigo 221:  

 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

Há na literatura (a exemplo de Sardinha)77 autores que trazem a compreensão de 

que, sendo as concessões de exploração de canais consignadas pelo poder público, elas 

devem ter como compromisso basilar o de respeitar a Carta Magna; mesmo porque 

                                                           
77 SARDINHA, 2004, p. 70. 
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utilizam um bem comum que é limitado, o espaço radioelétrico, para transmitir seus 

sinais.  

As discussões sobre esse assunto, nas poucas vezes em que são pautadas, 

costumam ser muito polêmicas. Parte da mídia parece entender que a liberdade dos 

meios de comunicação seria ilimitada, e que as empresas de comunicação poderiam 

definir livremente sua programação sem qualquer vinculação. 

A questão é que a Constituição traz alguns limites à liberdade de comunicação – 

a própria garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, prevista 

no art. 5º, X, da Carta Magna, são levadas em consideração como forma de justificativas 

constitucionais para se intervir na liberdade.  Martins coloca que “é preciso esclarecer, 

entretanto, que a cominação legal de conduta não configura censura no sentido 

constitucional, mas sim intervenção legislativa passível de justificação 

constitucional.”78  

Dessa forma, a Constituição estabelece um direcionamento aos tipos de 

programa que os canais devem priorizar, sem, obviamente, entrar no mérito de seus 

conteúdos, pois tal tipo de intervenção seria indevida e inoportuna à liberdade de 

expressão. Fala-se em preferir as finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas, mas sem jamais entrar no mérito, por exemplo, de que tipo de arte deve 

ser pautada, ou de algum tipo de ideologia que devesse orientar as informações 

divulgadas. 

A regionalização da produção pode ser entendida mesmo como atendendo ao 

objetivo fundamental da República de reduzir as desigualdades regionais (CF, art. 3); e 

                                                           
78 MARTINS, 2009. 
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não só incentiva a produção nacional e regional, como também permite que os 

espectadores tenham a possibilidade de ter acesso a programações que, atendendo à 

ideia de diversidade, se aproximem de sua realidade. 

Além disso, Araújo79 observa que: 

A exigência de estímulo à produção independente, ou seja, à aquisição pelas 

emissoras de programação produzida por organizações que não façam parte 

de seu grupo empresarial, constitui um princípio antitruste. Tem por objetivo 

evitar que as emissoras, controladoras da estrutura de distribuição (canal de 

radiofrequência), detenham também a exclusividade sobre a produção 

audiovisual. Trata-se, assim, de um incentivo econômico à atividade de 

produção audiovisual, que cria demanda para a parcela do mercado não 

controlada pelas emissoras de televisão e estimula a concorrência e a 

diversidade do setor. Permite, ademais, que o canal de radiofrequências 

veicule produções de outros indivíduos além dos concessionários, 

permissionários e autorizatários, diminuindo a desigualdade imposta 

pela escassez do espectro. (grifo nosso) 

 

 

Mas na verdade esse artigo é mais um ponto sem aplicabilidade. O valor dos 

critérios de programação, para o julgamento de propostas de licitação, é insignificante 

se comparado ao valor que têm o preço pela outorga e a capacidade de iniciar os 

serviços de radiodifusão em prazo rápido, conforme o Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão (Decreto n. 52.795/63). Somando-se a isso, mesmo havendo previsão nas 

                                                           
79 ARAÚJO, 2011. 
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propostas das futuras concessionárias, não há nenhuma espécie de fiscalização quanto 

ao cumprimento dos percentuais prometidos para cada tipo de programa posteriormente. 

A única regulamentação objetiva que há sobre ao tema é o mínimo de 5% da 

programação para serviço noticioso, 5 horas semanais de programas educacionais e o 

máximo de 25% para a publicidade comercial (também conforme o Regulamento dos 

Serviços de Radiodifusão). Mas, como já comentado, não há fiscalização sobre o 

cumprimento do previsto e a auto-regulamentação não é suficiente para fazer com que 

as empresas optem por conta própria pelos princípios de programação previstos 

constitucionalmente, em vez de priorizar a competição desregulada pela audiência. 

Fontes Junior80 lembra que não se conhece nenhum outro país no mundo “onde se tenha 

deixado o controle absoluto da programação aos próprios concessionários”. A ausência 

de um órgão regulador da atividade (o que também parece ser exclusividade do Brasil) 

também tem contribuído para que simplesmente se ignorem os preceitos que a 

Constituição previu para a comunicação social. 

Importa ainda comentar o inciso IV do artigo comentado, que estabelece o 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. É preciso muita cautela na 

materialização desse inciso, pois critérios muito subjetivos poderiam ensejar uma 

intervenção não justificada nas programações. Alguns autores, ao tratar do tema, 

chegam a usar um tom moralista ao comentar a atual programação; Sardinha, por 

exemplo, fala em “libertinagem sem limites”81; Fontes Junior82 discorre sobre um 

“direito à programação sadia”. 

                                                           
80 FONTES JUNIOR, 2001, p. 98. 

81 SARDINHA, 2004, p. 238.  
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É que a questão da produção regional, por exemplo, pode ser vinculada e tornada 

obrigatória com critérios objetivos que não interferem no conteúdo; enquanto “o 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” deve ser bem estudado para 

que possa ser regulado de forma igualmente objetiva a fim de evitar brechas para 

intervenções inconstitucionais. 

Vide aqui, como exemplos de formas que possibilitam o cumprimento do inciso 

em questão sem violar a liberdade de expressão e de comunicação por configurarem 

intervenções constitucionalmente justificáveis, os critérios utilizados indicados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (e pela portaria 796 do Ministério da Justiça) para 

fixar certos horários como inadequados a certas faixas etárias; além da indicação, ao 

começo e durante os programas, dos tipos de cena que serão exibidas, para permitir que 

cada espectador (ou responsáveis por crianças e adolescentes) escolha ao que vai 

assistir83, tudo de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, . 

A preocupação tratada aqui é no sentido de que parece tentador à doutrina fazer 

certos tipos de valorações quanto à qualidade da atual programação brasileira, 

especialmente num contexto em que alguns programas chegam a literalmente atentar à 

dignidade humana inclusive de forma ilegal. É necessária extrema cautela nesses 

tratamentos, pois o direcionamento ao “respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e 

da família”, se permeado de muito subjetivismo, pode dar azo tanto às noções mais 

dignas de respeito ao ser humano, quanto às noções mais reacionárias e conservadoras. 

Um exemplo ilustrativo disso é a ideia criminosa que alguns programas passam ao tratar 

                                                                                                                                                                          
82 FONTES JUNIOR, 2001. 

83 Para um histórico detalhado da classificação indicativa, desde surgimento da “censura classificatória” 

em 1968 até as portarias que regulamentaram o tema até 2008, ver ROMÃO, 2010. 
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homossexuais discriminatoriamente de forma não digna e não humana, sustentando que 

esse conteúdo respeitaria os valores da família. Tal ideia é digna de repúdio e viola a 

noção de uma programação nos parâmetros constitucionais.  

Assim, uma forma objetiva de se observar o “respeito aos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família” seria verificar a programação não viola direitos fundamentais.  

Há alguns exemplos de atuação do Ministério Público Federal (MPF) nesse 

sentido. 

 Em 2011, o MPF da Paraíba propôs Ação Civil Pública contra a TV Correio 

(repetidora da TV Record no estado) pedindo suspensão de programa, cassação da 

concessão e indenização em razão de, por repetidas vezes durante um programa, a TV 

ter veiculado cenas reais do estupro de uma criança. O processo (de número 0007809-

20.2011.4.05.8200 - Justiça Federal da Paraíba/5º Tribunal Regional Federal) encontra-

se em grau de apelação, em razão de sentença que determinou pagamento de 

indenização, mas considerou o MPF ilegítimo para pedir a cassação de concessão. 

O MPF do Ceará, em ação de 2014 pediu, entre outros, o cancelamento das 

concessões das TVs Jangadeiro (afiliada da Band) e TV Diário, e o pagamento de 

indenização por, dentre outras condutas, a exposição de adolescentes apreendidos, o 

escárnio com pessoas presas filmadas, cenas reais de corpos esquartejados, etc.  

 

3.2.3 A PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL ESTRANGEIRO 

Passando a mais um dispositivo do capítulo da comunicação social, observe-se o 

artigo 222, §1º, que permite que 30% do capital votante das empresas jornalísticas 
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e de radiodifusão sonora e de sons e imagens seja estrangeiro84. Essa possibilidade 

foi inserida com a Emenda Constitucional 36, de 2002, com grande pressão das 

empresas de comunicação que apontavam que a medida aumentariam os investimentos 

no setor85. 

. Aqui vemos como a vontade política faz toda a diferença e define quando se 

resulta conveniente regular os artigos da Constituição ou quando parece mais 

interessante simplesmente ignorá-los. 

Menos de sete meses após tal emenda, já estava decretada, sancionada, 

publicada e em vigor a Lei 10.610, que regulamentou a participação do capital 

estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão. Os artigos comentados 

anteriormente, e outros de que trataremos a seguir, aguardam há 23 anos por legislação 

que os permitam sair do papel e ter aplicabilidade na realidade. 

Mais uma vez se mostram mais fortes os interesses dos grupos de comunicação 

em proteger seus privilégios econômicos que em trabalhar pela democratização da 

informação, e esses interesses se refletem claramente na produção legislativa sobre a 

comunicação social. É importante lembrar-se disso quando se discutir a participação dos 

políticos em empresas de radiodifusão. 

 

                                                           
84 Conforme Barroso (2008), a participação estrangeira no capital dos meios de comunicação é 

tema no mundo. A Inglaterra limita em 20% o capital estrangeiro, a Franca também limita em 20%, 

podendo subir para 49%, sendo europeus. Na Espanha o limite chega a 25%. Na Alemanha deve ter a 

maioria das ações deve ser de capital nacional. No Canadá a participação de capital estrangeiro deve ser 

submetida ao Ministério da Justiça. Na América Latina, o Chile permite 15% e a Colômbia e Equador 

exigem de todos os diretores naturalidade desses países. 

 

85 MATTOS, 2005. 
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3.2.4 O CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Sobre o artigo 224 da Constituição Federal, que prevê o Conselho de 

Comunicação Social, em 1991 foi aprovada a lei que o regulamentava (Lei nº 8.389 de 

1991), mas só em 2002, onze anos depois, o Conselho foi instalado. 

Sobre o caráter do Conselho, Lima86 aponta que: 

Ponto principal de disputa na Constituinte de 1987-88, a criação de 

uma agência reguladora nos moldes da Federal Communications Commission 

(FCC) americana se transformou, na undécima hora, em órgão auxiliar que 

deveria apenas ser ouvido quando o Congresso Nacional julgasse 

necessário. Essa alteração deu origem ao Conselho de Comunicação Social 

(CCS, artigo 224). (grifo nosso) 

 

Na época da Constituinte, entrelaçada por disputas políticas já comentadas neste 

trabalho, o Conselho de Comunicação Social foi o principal ponto de divergência na 

Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 

Comunicação, grupo de trabalho em que o tema estava inserido. 

O setor sindical, representado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e pela Associação Nacional de Docentes 

(ANDES, hoje Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), 

apresentou Emenda Popular (subscrita por outras 32.379 entidades) que, entre outras coisas, 

previa um Conselho Nacional de Comunicação de composição designada pelo Congresso 

Nacional, com competência de estabelecer, supervisionar, e fiscalizar políticas de 

                                                           
86 LIMA, 2013c. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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comunicação e de outorgar, renovar e revogar autorizações e concessões. A emenda previa 

ainda seções estaduais do Conselho em todas as unidades da Federação87. 

Os pontos mais relevantes da emenda estiveram presentes no anteprojeto 

apresentado pera relatora (deputada Cristina Tavares), mas sofreu grande resistência do 

setor empresarial, (que tinha representantes na Constituinte, com parte dos parlamentares 

que eram concessionários do serviço de radiodifusão), cujo entendimento era de que não 

deveria haver nenhum tipo de conselho. 

Dessa forma, o que seria um órgão regulador autônomo ficou definido na 

Constituição como um órgão com papel auxiliar. Lopes88 assevera que o sistema escolhido 

é ultrapassado e autoritário, tendo em vista que foram conferidos poderes apenas 

“opinatórios” e não vinculantes. 

Mas ainda assim, sofreu grande resistência e demorou 14 anos para ter sua primeira 

composição indicada pelo Congresso (só em 2002, num acordo para que passasse a 

mencionada anteriormente Proposta de Emenda Constitucional que permitiu a participação 

de capital estrangeiro nas propriedades das empresas de comunicação – PEC 36, houve a 

instalação do Conselho89). 

Lima aponta que, quando funcionou, o Conselho se mostrou um espaço plural 

para debater temas importantes do setor, mas quando os mandatos dos primeiros 

                                                           
87 LIMA, 2013a. 

88 LOPES, 1997. 

89 LIMA, 2009. 
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membros venceram, atrasou-se para se confirmar os novos, em 2005, e em 2006 o 

Conselho estava esvaziado e fez sua última reunião90.  

O Conselho ficou desativado do final do ano de 2006 até a julho de 2012, 

quando foi reinstalado sem maiores discussões entre parlamentares nem consultas aos 

setores da área, com sua composição aprovada numa sessão que havia apenas um ponto 

de pauta e que não tratava a respeito do Conselho.  Tais procedimentos geraram 

protestos inclusive da própria Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo 

Direito à Comunicação com Participação Popular91, que divulgou nota de repúdio.92 Foi 

ainda criticado por não respeitar a obrigatoriedade de composição diversa e plural, 

favorecendo a representação empresarial93.  Os mandatos de então encerraram-se ao fim 

de 2014 e até agora (maio de 2015) ainda não houve sua recomposição. 

 O Conselho de Comunicação, apesar de não instalado, representa atualmente o 

único espaço institucional de debate com participação da sociedade civil sobre o tema da 

comunicação social. 

Observe-se que, em alguns estados, há a previsão de existência de conselhos em 

nível local nas constituições estaduais (ou, no caso do Distrito Federal, em sua lei orgânica): 

Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul e Distrito Federal. Além disso, nos estados onde não há previsão na 

constituição estadual houve iniciativa para instalação, através de projetos de lei, em quatro 

                                                           
90 LIMA, 2011, p. 40 e 41. 

91 LIMA, 2013b. 

92 Nota da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com participação 

Popular (2012), disponível em <https://frentecom.wordpress.com/2012/07/19/frentecom-repudia-metodo-

de-composicao-do-conselho-de-comunicacao-social/> 

93 LIMA, 2014.  
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(Amapá, Ceará, Piauí e São Paulo).94 Apesar disso, atualmente só o Conselho Estadual da 

Bahia está em funcionamento. 

Os conselhos estaduais teriam o importante papel de ajudar na efetivação da 

promoção da cultura regional (art. 221, II e III, CF) e, inclusive, de exercer fiscalização em 

relação à matéria abordada neste trabalho: as concessões de radiodifusão para políticos, já 

que em nível local é bem mais fácil de se identificar tais atores, inclusive na dimensão 

extraformal (quando há a utilização de “laranjas”).  

No entanto, os conselhos estaduais vêm enfrentando a mesma resistência que o 

Conselho de Comunicação Social nacional, sob o discurso de que um órgão que sequer 

debata comunicação social (pois os tais conselhos não têm competência regulatória no 

Brasil!) já seria um órgão censor. 

Enquanto no Brasil setores conservadores têm resistido à mera instalação do 

conselho, que no fim das contas de 1988 para cá passou bem mais tempo sem funcionar 

do que em funcionamento, vemos que em vários países a existência de um órgão que 

trate de comunicação social tem na verdade um papel maior, de regulador e aplicador da 

legislação, sendo centrais na materialização de políticas públicas de comunicação. 

Seguem alguns exemplos. 

 Nos Estado Unidos, a Federal Communications Commission (FCC) é composta 

por cinco comissionados, sendo que nenhum pode ter interesse financeiro em assuntos 

relacionados à Comissão. É uma Agência Governamental independente, supervisionada 

pelo Congresso. É a autoridade em direito da comunicação, regulação e inovação 

tecnológica que diga respeito à área. Entre as funções, regulamenta leis, processa os 

                                                           
94 LIMA, 2013a. 
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pedidos de licença, encoraja os desenvolvimentos de serviços inovadores, conduz 

investigações e analisa reclamações, etc. 

No Reino Unido, o Office of Communications (Ofcom) é o órgão regulador 

independente e autoridade em competitividade para as indústrias de comunicação do 

Reino Unido. Entre as obrigações legais, está a garantia de ampla diversidade que 

atenda à variedade de gostos e interesses; e que os serviços de rádio e TV sejam 

prestador por uma variedade de organizações. 

 Na Argentina, há dois órgãos criados pela recente Lei 26.522 (conhecida como 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ou Ley de Medios): a Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) e Consejo Federal de 

Comunicación (este último com a função de colaborar com a Autoridad). Os órgãos 

possuem diversas funções, entre as quais as de aplicar, interpretar e fiscalizar o 

cumprimento, pelos prestadores de serviço, da Ley de Medios (que teve como principal 

legado os instrumentos para a vedação ao oligopólio e à propriedade cruzada e para 

garantir o pluralismo). 

 No Brasil, ainda que o Conselho tenha restado com o caráter somente auxiliar do 

Congresso, deveria funcionar efetivamente como auxiliar no cumprimento de todos os 

dispositivos da Constituição Federal que hoje carecem de efetivação (conforme o 

próprio texto constitucional, que diz que o Congresso instituirá o Conselho como órgão 

auxiliar para os efeitos do disposto no capítulo da Comunicação Social). Tal papel já 

seria fundamental para mudança no atual status.  

Uma análise sistemática do capítulo daria inclusive ao Conselho o poder de 

fiscalizar o cumprimento, pelos concessionários, dos contratos de concessões e do 



64 

 

disposto da Constituição Federal, visto que o Congresso Nacional é responsável por 

apreciar as renovações de concessões. 

 Enfim, o Conselho, se respeitada a sua composição plural e democrática (do 

contrário pode se tornar “fórum para o encaminhamento de demandas da indústria”,95 

do que se aproximou na última gestão), deve servir ao menos como um espaço em que 

sejam postas na ordem do dia do debate social todas as questões pertinentes à temática. 

Importa refletir sobre o questionamento feito por Venício Lima96: 

O funcionamento constitucional de um coletivo auxiliar do Congresso, 

composto por representantes dos empresários, de categorias profissionais de 

comunicação e da sociedade civil, com a atribuição de debater questões 

centrais do setor, oferece algum risco à liberdade de expressão, à liberdade da 

imprensa ou à democracia? Por que, afinal, o Conselho de Comunicação 

Social não funciona? 

 

O tema é mais um dos tópicos que demonstram como, na temática da 

comunicação social, tem prevalecido clara opção política por ignorar a Constituição 

Federal. 

Os artigos que tratam da concessão serão brevemente comentados no próximo 

capítulo. 

O que está demonstrado na observação dos dispositivos constitucionais sobre 

comunicação social e sua aplicabilidade é que a quase totalidade se encontra sem 

                                                           
95 BIGLIAZZI, 2007. 

96 LIMA, 2011b. 
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regulamentação, e muito do que se aplica ao tema vem de leis dos anos 60, que 

necessitam atualização e compatibilização com a Constituição. Os artigos não 

regulamentados são simplesmente descumpridos e ignorados, de forma lesiva à força 

normativa da Constituição. 

É de se comentar o empenho da própria mídia em frear debates que tratem de 

sua regulamentação. Sempre que se iniciam discussões sobre como tirar do papel os 

dispositivos constitucionais da comunicação social, não demoram as enxurradas de 

acusações de tentativa de censura, no esforço de se interditar que normas 

democratizadoras, que possibilitariam maior pluralidade e diversidades de ideias 

circulando na sociedade, não se concretizem. Essa situação acaba por ilustrar o que a 

uma mídia concentrada é capaz de fazer. 



66 

 

4 AS CONCESSÕES DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO 

4.1 ASPECTOS GERAIS  

 O que se dá com as concessões de radiodifusão é totalmente diverso do que 

acontece em todos os outros regimes de concessão no Brasil. Como já se adiantou na 

parte introdutória desta pesquisa, tratar-se-á, aqui, sempre das concessões, em especial 

as de sinal de televisão, sem entrar no mérito das permissões e autorizações e sem se 

deter no tema da rádio, difusão somente sonora. 

Na comunicação social, a existência de concessões é uma especificidade das 

radiodifusões. Publicações de veículos impressos não necessitam passar por 

procedimento semelhante, conforme o §6º do art. 220 da Constituição Federal, não 

necessitando de qualquer tipo de autorização ou licença para existir. 

Uma das razões da necessidade de concessão para se permitir a exploração de 

radiodifusão no caso em tela é o fato de estas serem transmitidas pelo espaço 

radioelétrico97. O espectro radioelétrico tem uma função social tão importante98, por ser 

o meio por onde a ondas de radiofrequência se propagam eletronicamente, servindo 

assim para a difusão de som, imagem, comunicação telefônica, comunicação para 

navegação aérea, etc,; que foi considerado um bem público e é administrado pelo 

Estado. 

 Por comportar um número limitado de frequências, requer, assim, organização e 

controle estatal para planificar seu uso99 de forma que diversas transmissões coexistam 

                                                           
97 ALENCAR, 2010. 

98 BRITTOS e COLLAR, 2008. 

99 FONTES JUNIOR, 2001. 
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sem interferências e de forma que atendam ao interesse público de servirem à realização 

das diversas funções, inclusive a da comunicação social. 

Na opinião de Sarmento100, esse não é o motivo mais importante que justifica 

que a mídia audiovisual tenha um regime diferenciado de outros veículos. O autor 

considera que o poder dos meios de comunicação televisivos é tão maior e mais 

persuasivo que o dos impressos, além de atingirem um público tão mais amplo (que 

inclui crianças e adolescentes) e tenderem tão mais à concentração por serem caras na 

realização, que também esses fatores devem tornar necessário um regime constitucional 

de exploração; e nesse sentido ele defende que tal regime deveria se aplicar às outras 

mídias audiovisuais, como a TV a cabo, e não só a radiodifusão101. 

                                                           
100 SARMENTO, 2006, p. 132.  

101 Conforme esclarece Venício de Lima, a TV a cabo é tratada como telecomunicação, e não como 

radiodifusão, e atualmente é regida pela lei 8.777/95. Outros tipos de tecnologias – as televisões via 

micro-ondas (MMDS), as via satélite (DTH) ou as de “serviço especial” (TVA) obedecem ao decreto 

2.196/97. Para aprofundamento sobre TV por assinatura, ver 
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4.2 DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

Sobre o regime em vigência, observemos o artigo 223 da Constituição Federal, 

que atribui ao Poder Executivo o ato de outorgar e renovar concessões, observando o 

princípio da complementaridade entre os sistemas privado, público102 e estatal. É 

obrigatório que o Congresso Nacional aprecie o ato de outorga e renovação, fazendo 

desse ato, portanto, um ato complexo, que depende de mais de uma vontade para se 

materializar. 

Barroso ainda assevera que tamanha é a importância do serviço de radiodifusão 

que o constituinte consagrou tal necessidade da manifestação do Executivo e do 

Legislativo, o que não acontece com nenhum outro serviço no âmbito do Estado 

brasileiro103. 

Quanto à complementaridade entre os sistemas, no Brasil hoje o que predomina 

de forma absoluta é a mídia comercial privada. Ao mencionar a complementaridade, a 

Constituição reconhece a Comunicação como uma atividade social e essencial para a 

sociedade que não deve ser orientada somente pelo interesse econômico104. A 

necessidade de equilíbrio entre os sistemas105 é norma que, junto à vedação ao 

oligopólio, abre caminhos para um equilíbrio nesse mercado, hoje desequilibrado.  

Como se viu, a participação do Congresso Nacional é necessária não só para a 

outorga, mas também para a renovação das concessões. E, sobre esse assunto, há que se 

                                                           
102 Conforme AMORIM (2013), o reconhecimento do papel da comunicação pública tem sido 

obstaculizado pela concepção liberal de mídia. 

103 BARROSO, p. 7. 

104 ARAÚJO, 2011. 

105 LIMA, 2013b. 
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atentar para uma norma de grande especificidade que tem conseqüências importantes 

para o atual status da comunicação brasileira. O parágrafo 2º do artigo 223 estabelece 

que “a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no 

mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal”. 

É interessante notar, independentemente  de se entrar no mérito sobre os pontos 

em favor e contrários às votações nominais, que nenhum outro dispositivo da 

Constituição especifica que alguma matéria deva ser votada pelo Congresso em votação 

nominal; deixa-se que os regimentos internos das Casas façam previsões do tipo. Essa é 

um indicativo muito claro do quanto o poder dos grandes grupos de comunicação 

influenciaram o tema na Constituinte. 

O parágrafo 4º do artigo 223 traz que as concessões e permissões só podem ser 

canceladas antes de vencido o prazo se for por decisão judicial, indo de encontro à regra 

geral de que o poder concedente pode extinguir concessões ou permissões de serviço 

público. Se há quem ache o artigo razoável pela especificidade da área da comunicação, 

que não pode estar sujeita à valoração arbitrária do Executivo sobre se a programação é 

ou não boa ao interesse público, lembremos que, se os demais artigos das comunicações 

sociais fossem regulamentados, ter-se-ia critérios objetivos para verificar se as 

concessões atendem ou não aos mandamentos constitucionais que deveriam 

necessariamente ser atendidos pelas emissoras; além de os atos da Administração 

estarem sujeitos ao controle judiciário no sentido de impedir arbítrios. 

Celso Antônio Bandeira de Melo106 classifica de escandaloso o tratamento que a 

Constituição dá ao tema das concessões de radiodifusão, e, no mesmo sentido aqui 

                                                           
106 MELLO, 2007. 
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exposto, observa que o assunto “revela que inexiste coragem para enfrentar ou sequer 

incomodar forças tão poderosas – as maiores existentes no País”.  

O prazo das concessões de canal de televisão é de 15 anos (para rádio são 10 

anos), como constante no parágrafo 5º do artigo 223. No entanto, o que se vê na prática 

em regra é que essas concessões são temporalmente ilimitadas. As regras já comentadas 

trazem a possibilidade de renovação infinita das concessões, impossibilitando que 

aquelas frequências passem por novas licitações para serem concorridas por mais 

entidades. 

Como só existe a possibilidade de uma concessão não ser renovada pelo tipo de 

votação já comentada, e estando o nosso Congresso Nacional composto por vários 

concessionários de radiodifusão, o que tem acontecido é a existência de concessões 

eternas. De acordo com Venício de Lima107, desde a vigência da Constituição de 1988 

não se tem notícia de nenhuma renovação que não tenha sido aprovada; nem mesmo de 

processos de não renovação apresentados. Além disso, quando os concessionários 

requerem no prazo a renovação mas os órgãos competentes não decidem sobre até a 

data do fim da concessão, a renovação passa a constar como automaticamente deferida, 

conforme artigo 4º do Decreto 88.066, de 83, assinado pelo general Figueiredo. 

Quanto às licitações, embora o artigo 175 da Constituição estabeleça que 

“incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”, só em 1995, 

com o Decreto n. 1720, é que se previu processo seletivo por edital; e só com o Decreto 

                                                           
107 LIMA, 2011. 
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2.108, de 1996, se condicionou as outorgas a “procedimento licitatório, observadas as 

disposições legais e regulamentares”.  

O que se deveria inferir dessas regras, logicamente e de acordo com os 

princípios pelos quais devem se reger a Administração Pública – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência108 – é que as concessões que 

existiam anteriormente mas que não haviam passado por procedimento licitatório 

deveriam continuar até o fim de seu prazo, pelo direito adquirido, e, após, haver 

procedimento licitatório para o direito de emissão naquela frequência; mas não foi isso 

o que aconteceu. Concessões outorgadas no período da ditadura permanecem até hoje, 

sem que tenham passado por nenhum procedimento democrático de escolha. 

As situações expostas neste capítulo contribuem para a visão que muitas 

concessionárias têm de que suas concessões são propriedades, que não devem obedecer 

a nenhuma orientação legal. Conforme lembra Sardinha, como anteriormente registrado, 

“a União transfere apenas o direito de exploração de determinada frequência e não a 

frequência em si, pois o espectro radioelétrico é um bem finito que pertence a todos”. O 

tratamento dado por muitas empresas de comunicação a tais concessões, no entanto, é o 

de como se fossem um patrimônio de família, passado geração após geração como uma 

propriedade que não precisasse seguir princípios básicos da Constituição e da 

Administração para operar. 

Os serviços públicos, mesmo quando explorados por particulares mediante 

concessão, devem ter por finalidade o interesse público, mas não há qualquer tipo de 

                                                           
108 Menciona-se aqui apenas os princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal; aqueles 

constantes em outros trechos da Carta Magna ou implícitos por conseqüência lógica são comentados por 

MELLO, 2007. 
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fiscalização atualmente sobre como as concessionárias de radiodifusão executam tais 

serviços; se obedecem ou não aos preceitos constitucionais; se violam ou não a direitos 

alheios. 

Justen Filho109 coloca: 

A concessão é uma das alternativas de que dispõe o Estado para formalizar 

essa comunhão entre os diversos segmentos da Sociedade, especificamente 

no tocante à prestação de utilidades necessárias à satisfação imediata da 

dignidade humana. Ou seja, a concessão é um instrumento de implementação 

de certas políticas públicas. Não é, pura e simplesmente, uma manifestação 

da atividade administrativa contratual do Estado. Muito mais do que isso, é 

uma alternativa para realização de valores constitucionais fundamentais. 

 

Daí decorre a impossibilidade, segundo o mesmo autor110, de se compreender o 

instituto da concessão sem tomar em vista a sistemática constitucional e sem reconhecer 

a sua própria dimensão constitucional. 

                                                           
109 JUSTEN FILHO, 2003, p. 58. 

110 Idem, p. 58 e 59. 
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5 CONCESSÕES DE RADIODIFUSÃO EM PODER DE TITULARES DE 

CARGOS ELETIVOS 

5.1 LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL SOBRE 

O TEMA 

Após ter-se tratado das características das concessões de radiodifusão no geral, 

tratar-se-á da concessão de radiodifusão a titulares de mandatos eletivos. Observe-se, 

primeiro, o que a Constituição Federal diz sobre a possibilidade de parlamentares terem 

vínculos com empresas concessionárias de serviço público e, após, mais um pouco da 

legislação pertinente, para que se possa buscar o entendimento da questão: 

 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 

que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea 

anterior; 

II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 

entidades referidas no inciso I, "a"; 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
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I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

 

Ainda sobre a legislação pertinente, o Código Brasileiro de Telecomunicações 

(CBT - Lei 4.117, de 1962), que é um dos principais instrumentos infraconstitucionais a 

respeito do tema apesar de ter sido instituído numa época em que as televisões do Brasil 

ainda eram “em preto e branco”, prevê que quem esteja no gozo de imunidade 

parlamentar ou de foro especial não pode exercer função de diretor ou gerente de 

concessionária de serviço de radiodifusão; o que é reafirmado no Regulamento dos 

Serviços de Radiodifusão (RSR - Decreto 52.795, de 1963) 111.  

Veja-se que esses dois diplomas – que, apesar da data, são o que ainda vigem em 

matéria de radiodifusão aberta no país – limitam a vedação de políticos apenas à direção 

ou à gerência das empresas concessionárias. São ineficazes, portanto, para a finalidade 

do artigo 54 da Constituição de não permitir que os parlamentares tenham contrato, 

cargos, propriedade, controle, etc., com tais entidades. Tais trechos, na verdade, são 

anteriores à própria Constituição Federal e, infelizmente, em suas seguidas atualizações 

não se aproveitou a oportunidade de adequá-lo aos mandamentos de nossa Carta Magna. 

Ainda tratando da legislação que se relaciona com o tema, temos no Código de 

Ética do Senado (Resolução n. 20, de 1993) a mesma vedação a apenas a direção e a 

gerência de “pessoas jurídicas que indiquem em seu objeto social a execução de 

serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens” (Art. 4º, II). 

                                                           
111 A Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) , que organiza os serviços de telecomunicações e que 

criou a ANATEL, deixou de fora a radiodifusão tradicional, de forma que o CBT e o RSR continuaram 

válidos para este setor. Esse processo de mudanças legislativas é detalhado por BOLAÑO, 2007. 

Alterações no CTB e no RSR até a promulgação da Constituição de 1988 são relatadas por PINTO, 1992, 

que aliás já apontava ser urgente a necessidade de atualização legislativa do setor. 
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Observe-se, ainda, resultado da consulta112 feita pelo Senador Eduardo Suplicy à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, questionando “a 

teleologia do disposto no art. 54, inciso II, letra ‘a’, da Constituição Federal, nos casos 

das concessões a parlamentares”, para o fim de exata instrução de matérias atinentes, 

tendo em vista o expediente de votação simbólica nos procedimentos deliberativos 

sobre a aprovação de outorga e renovação de concessão de serviço de radiodifusão.  

O resultado do requerimento, registrado em ata em abril de 2009, foi a 

aprovação do parecer que concluía:  

 

a) não é lícito aos Deputados e Senadores figurarem como diretores, 

proprietários ou controladores de empresas que explorem serviços de 

radiodifusão; e b) caso verificada essa condição, o respectivo ato de outorga 

ou renovação deverá ser rejeitado 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que tem a 

função de “opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das 

matérias que lhe forem submetidas”113, opinou pela impossibilidade das concessões de 

                                                           
112 O documento “Resultado da 5ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 53ª 

Legislatura, realizada em 1º de abril de 2009” está disponível em 

<http://webthes.senado.gov.br/bin/gate.exe?f=tocn&p_toc=tocn&p_doc=recordn&p_d=SILN&p_op_all=

E&p_SortBy1=DINV&p_Ascend1=no&p_SortBy2=SASS&p_Ascend2=no&p_lang=english&expr=AL

L&p_s_ALL=%40DOCN+E+Comissoes[NV01]+E+Permanentes[NV02]+E+CCJ[NV03]+E+Resultados

[NV04]+E+%28%40DINV+%3E%3D20090401+E+%40DINV%3C%3D20090430%29&p_search=searc

h&a_search=ENTRA&p_L=10>. Acesso em 27 de janeiro de 2015. 

 

113 Art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal. 
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serviço de radiodifusão aos parlamentares, no entanto enumerando as funções de 

diretores, proprietários ou controladores.  

Ainda, antes de aprofundar as razões pelas quais é inconstitucional que agentes 

políticos no geral detenham concessões de serviços de radiodifusão, lembre-se que, 

embora seja de competência do Poder Executivo o ato de outorgar e renovar concessões, 

tal ato só é editado após apreciação do Congresso Nacional (art. 223, §1º e §3º da 

Constituição Federal).  Ou seja, as concessões de radiodifusão são atos complexos, que 

dependem da vontade de mais de um órgão para serem editadas114. Da mesma forma, a 

não renovação de tais concessões também depende de aprovação do Congresso (mesmo 

artigo, §2 e §3º). 

Isso significa – e aqui se começa a entrar no mérito da questão – que os 

parlamentares que detêm concessões de serviços de radiodifusão participam do processo 

de aprovação e renovação de suas próprias concessões. É absolutamente imoral e ilegal 

que parlamentares tenham o poder de dar a si mesmos concessões de um serviço 

público; concessões aliás que são impedidos de ter pela Constituição Federal.  

O Regimento Comum (Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1970, art. 48) 

fala do dever dos congressistas de comunicarem seu impedimento em votações de 

assunto de interesse pessoal; mas esse é um debate ao qual nem deveríamos chegar, se 

fosse levada a sério a impossibilidade de políticos terem tais tipos concessões (mais 

adiante veremos que até esse preceito elementar é desrespeitado). 

                                                           
114 SARDINHA, 2004. 
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Ademais a flagrante inconstitucionalidade dessas concessões antidemocráticas, 

constatada pela própria letra da Constituição, verifique-se também a essencial questão 

principiológica implicada nessa questão. 

Celso Antônio Bandeira de Mello115 observa que é grande o número de 

congressistas que desfruta de “tal benesse” (as concessões) e que num país em que a 

rádio e a televisão são os meios de comunicação que as pessoas mais utilizam para se 

informar, estes vão formando a opinião pública116 “a seu sabor”, “de tal sorte que os 

senhores de tais veículos dispõem de um poder gigantesco”. 

 

No Brasil, como já comentado, não há como ignorar a importância que os meios 

de comunicação de massa têm no processo eleitoral, nem o espaço de disputa pelo voto 

que a mídia representa e sua capacidade de pautar quais temas serão mais debatidos na 

política.117 

A utilização que se faz das concessões de rádio e TV para fins políticos e 

particulares a favor dos parlamentares e chefes do Executivo que as detêm é uma 

desvirtuação que distorce a democracia, com o agigantamento das vantagens eleitorais 

dessas personalidades,118 e constituem-se em “verdadeiro desserviço” 119 ao propósito da 

pluralidade e diversidade da comunicação social. 

                                                           
115 MELLO, 2007, p. 689. 

116 Sobre conceito aprofundado e história do estudo da opinião pública, ver o cap. 28 de BONAVIDES, 

2014. Ainda sobre o tema, ver AMARAL, 2000. 

117 KUCINSKI em LIMA, 2011. 

118 BARBOSA, 2009, p. 75-79. 
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5.2 PRINCÍPIOS VIOLADOS PELA EXISTÊNCIA DE CONCESSÕES DE 

RADIODIFUSÃO PARA TITULARES DE CARGOS ELETIVOS 

O controle dessas concessões por políticos fere o princípio da legalidade, com o 

desrespeito às normas constitucionais já referidas e também às próprias resoluções das 

casas legislativas.120 São também um acinte à isonomia121, pois não se pode ignorar, 

conforme Lima122, que 

 

essa prática antidemocrática estabelece uma clara assimetria na disputa 

eleitoral entre aqueles que usam o rádio e a televisão em benefício próprio e 

aqueles que não têm acesso ou só tem acesso parcial a esses serviços 

públicos. 

 

Lesa-se, também, o princípio da impessoalidade, tendo em vista o corriqueiro 

uso dos canais de TV e estações de rádio por políticos para fins particulares. Utiliza-se 

uma concessão de serviço público para favorecer particulares (ou mesmo perseguir, 

como comumente acontece com adversários políticos dos detentores dos sinais), 

marcando com pessoalidade essas outorgas públicas. Lesa a impessoalidade, ainda, a já 

                                                                                                                                                                          
119 MARTINS, 2009, p. 223. 

120 Sobre o desrespeito às resoluções, como coloca Gustavo Barbosa (2009, p. 80), “não é de se assombrar 

que aqueles que desrespeitam a lei e a Constituição desrespeitem também normas de natureza 

regimental”. 

121 BARBOSA, 2009, p. 78. 

122 LIMA, 2011, p.89. 
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comentada participação de parlamentares concessionários no próprio processo de 

outorga e renovações123. 

Viola-se também o princípio da moralidade, que vincula a Administração a 

preceitos éticos e que está relacionada com os demais princípios já comentados. Como 

estamos sempre a tratar de concessões públicas, todos esses princípios em comento 

deveriam vincular o concessionário da atividade de radiodifusão. Vale ainda observar, 

conforme nos traz Justen Filho, que124  

 

No âmbito administrativo, a moralidade não é mais instrumento secundário 

do controle da atividade estatal. Trata-se de fundamento de validade da 

conduta administrativa. Tal como já afirmado anteriormente, “A essência do 

princípio da moralidade pública consiste na invalidade de todos os atos 

praticados pelo Estado incompatíveis com a interpretação ética do sistema e 

das normas jurídicas (constitucionais ou não). 

 

A indevida mistura entre interesse público e interesse privado na utilização das 

concessões de radiodifusão e em outros meios de comunicação por políticos foi 

denominada por muitos autores125 como “coronelismo eletrônico”; caracterizado como 

tal relação de troca de favores entre mídia e política brasileira, inspirado no coronelismo 

                                                           
123 “Além disso, não raro os compromissos políticos são mais fortes do que a concorrência, o que faz com 

que certas notícias simplesmente não sejam divulgadas, ao passo que outras são intensamente fabricadas” 

(ARBEX JR., 2010, p. 390). 

124 JUSTEN FILHO, 2003, p. 60 e 61. 

125 Vide LIMA, 2011;  SARMENTO, 2006; BARBOSA, 2009. 
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tradicional. Lima chega inclusive a observar como as tradicionais oligarquias familiares 

dominantes em várias regiões do país desde o século passando coincidem com as 

famílias que têm vínculo com a mídia; e seus membros estão representados nos mais 

diversos cargos eletivos126. 

Suzy dos Santos127 faz importante relação sobre o poder do Coronelismo 

Eletrônico, quando aduz que a terra para o coronelismo servia como instrumento de 

influência para os coronéis, sendo que a radiodifusão é bem mais eficiente, pois por uma 

só via difunde a imagem de um coronel protetor, controla as informações e ainda ataca 

os inimigos. 

De todos esses princípios pode-se extrair não só a vedação de ter tais concessões 

a parlamentares, mas também a chefes do Poder Executivo. Deter-se-á mais nesse tema 

adiante. 

                                                           
126 LIMA, 2011. 

127SANTOS, 2007, p. 121-142.  
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5.3 SITUAÇÃO FÁTICA E JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA 

Apesar de tudo o que já foi dito e argumentado, a situação que temos no Brasil é 

absolutamente incompatível com os princípios comentados e com a Constituição 

Federal. Venício de Lima, em pesquisa intitulada “Concessionário de Radiodifusão no 

Congresso Nacional: ilegalidade e impedimento”128, faz um levantamento sobre a 

participação de deputados concessionários de radiodifusão na Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, e de 

senadores, na mesma situação, na Comissão de Educação do Senado, já que tais órgãos 

são responsáveis pela homologação das concessões.  

O resultado foi a constatação de que os concessionários participavam ativamente 

dessas instâncias decisivas, inclusive das votações. Em 2004, por exemplo, dos 33 

membros da CCTCI, 15 eram cadastrados como sócios ou diretores de concessionárias. 

Quanto ao total de deputados na Câmara, em 2005, 51 dos 513 eram concessionários 

diretos. Cabe ressaltar que a pesquisa nem chegou a buscar vínculos com parentes ou 

“laranjas” concessionários.  

A organização Transparência Brasil, em sua pesquisa “Excelências” identificou, 

na legislatura de 2011-2014, 65 deputados federais e 20 senadores concessionários de 

TV ou rádio129. 

É importante esclarecer aqui qual é a argumentação que tem utilizado quem quer 

defender que a situação atual é possível. A ação civil pública ajuizada em 2007 pelo 

                                                           
128 LIMA, 2005. 

129 TRANSPARÊNCIA BRASIL. Projeto Excelências. Disponível em: 

<http://www.excelencias.org.br/@casa.php?bc=concessao&casa=0>. Acesso em 30 de jan. de 2015. 
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Ministério Público Federal130 em face da União e de uma empresa concessionária de 

radiodifusão, visando à anulação da concessão pelo fato de deputado federal que era seu 

sócio ter participado de votação relacionada à empresa na CCTCI, traz as informações 

prestadas pelo Ministério das Comunicações sobre o tema: 

 

No que tange ao caso específico das vedações constitucionais atinentes aos 

deputados e senadores previstos no art. 54, I, 'a' e 'b' da CF, é de 

entendimento da Consultoria Jurídica deste Ministério não serem impeditivos 

para que os congressistas participem da composição societária das empresas 

de rádio e tv, ressalvado a impossibilidade de serem diretores, nos termos do 

já citado Parágrafo único do art. 38 da Lei 4.117/62. Com efeito, verifica-se 

que a impossibilidade dos membros do Poder Legislativo de firmar ou manter 

contrato com pessoa jurídica de direito público (União) comporta uma 

ressalva no que diz respeito aos contratos que obedeçam a cláusulas 

uniformes. Assim, considerando que todos os contratos de concessão ou 

permissão são regidos por cláusulas uniformes, idênticas para todas as 

licitações, não há, a princípio, impossibilidade dos congressistas participarem 

da composição dessas empresas, desde que não ocupem qualquer cargo, 

função ou emprego de natureza remuneratória, o que, salvo melhor juízo, não 

se amolda a figura do cotista não diretor. 

 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na prática, atendendo mais à 

legislação da década de 60 que a nossa Constituição Federal de 1988. O que se tem aí é 

uma interpretação sobre contratos com cláusulas uniformes em completa dissonância 

                                                           
130 Ação Civil Pública Nº 2007.34.00.026698 (Brasília – DF). 
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com a jurisprudência pátria pacificada, conforme se vai mais cuidadosamente explicar, a 

partir dos posicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na aplicação da Lei 

Complementar n. 64, de 1990, que trata dos casos de inelegibilidade131. 

Antes, atente-se ao significado do termo. Gomes (2008) conceitua 

inelegibilidade como o impedimento ao exercício da cidadania passiva, para 

salvaguardar a democracia de abuso no exercício de funções públicas abuso do poder 

político e econômico, de forma a garantir a legitimidade das eleições132.  

Uma das hipóteses de um candidato se tornar inelegível é o caso de, dentro dos 

seis meses anteriores ao pleito, ter exercido cargo ou função de direção, administração 

ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contratos com órgãos 

do Poder Público, excetuando os contratos que obedeçam a cláusulas uniformes. É 

importante notar a semelhança do teor desse artigo com o do artigo 54, I, a da 

Constituição Federal, um dos fundamentos para a tese defendida nesta pesquisa. 

Por causa desse dispositivo da Lei Complementar n. 64, tornou-se necessário 

que o TSE se posicionasse a respeito da abrangência do termo “contratos de cláusulas 

uniformes”. 

                                                           
131 O art. 1º, inciso II, i, de tal lei traz: “os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam 

exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa 

que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com 

órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas 

uniformes” 

132 CUNHA (2004) lembra que há as condições de elegibilidades (como alfabetização, tempo de filiação 

partidária, indicação em convenção partidária, etc.) e as inelegibilidades, diferenciando-as. A situação em 

comento trata-se de inelegibilidade 
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Os contratos de cláusulas uniformes são os que não são passíveis de terem seu 

conteúdo negocial serem influenciado, característica de, por exemplo, contratos para 

fornecimento de água ou energia (Gomes, 2008). 

O posicionamento adotado pacificamente ao longo de anos pelo Tribunal é de 

que os contratos firmados com o Poder Público decorrentes de licitação não obedecem a 

cláusulas uniformes. Os acórdãos do TSE já há muito consolidaram jurisprudência 

firmada em relação a não caracterização dos contratos de licitação como de cláusulas 

uniformes. Ou, conforme ainda acórdão de 2004, “os contratos decorrentes de contratos 

de licitação não configuram contratos de adesão”133.  

No mesmo sentido, podemos estudar o Recurso Especial Eleitoral nº 22229/PR, 

de 03/09/2004; o Recurso Ordinário nº 556/AC de 20/09/2002; o Agravo Regimental 

em Recurso Especial Eleitoral n° 34.097/PA, de 17/12/2008; ou o Acórdão n. 22.229, 

de 03.09.2004 (relatado pelo Ministro Peçanha Martins), em cuja ementa consta134: 

 

A ressalva relativa aos contratos de cláusulas uniformes não incide nos 

contratos administrativos formados mediante licitação (Precedentes: Recurso 

Eleitoral no 10.130/RO, publicado na sessão de 21.9.92, e RO nO 556/AC, 

publicado na sessão de 20.9.2002, reI. Min. Sepúlveda Pertence) 

 

                                                           
133 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ac. n 21. 966, de 9.9.2004, relator Min. Luiz Carlos Madeira. 

Brasília, 2004. 

134 As decisões podem ser encontradas na página de consulta à jurisprudência do Tribunal Superior 

Eleitoral: <http://www.tse.gov.br/internet/jurisprudencia/index.htm>. Acesso em 27 de janeiro de 2015. 
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É esclarecedor, ainda, trecho da decisão do TSE no Recurso Ordinário 556/AC, 

quando resgata acórdão de 1992 que assentou o entendimento: 

 

No contrato por licitação, por conseguinte, não há jamais o que é o caráter 

específico do contrato de adesão: provir a totalidade do seu conteúdo 

normativo da oferta unilateral de uma das partes a que simplesmente adere 

globalmente o aceitante: ao contrário, o momento culminante do 

aperfeiçoamento do contrato administrativo formado mediante licitação não é 

o de adesão do licitante às cláusulas pré-fixadas no edital, mas sim o da 

aceitação pela Administração Pública de proposta selecionada como a melhor 

sobre as cláusulas abertas ao concurso de ofertas. 

 

Cita-se ainda em relação a esse tema, por fim, o final do voto do relator do 

processo supracitado, Ministro Joaquim Barbosa: 

 

Desnecessário o debate colocado acerca da existência ou não de cláusulas 

uniformes no contrato administrativo, pois permanece válido o moderno 

entendimento desta Corte no sentido de que a ressalva do art. 1°, 11, i, da LC 

nO 64/90 não se aplica à espécie, como, aliás, sobejamente consignado na 

decisão recorrida, que mantenho pelas suas próprias razões. 

 

Como se viu, não se sustenta a tese de que os contratos de concessão de 

radiodifusão seriam regidos por cláusulas uniformes, visto que a jurisprudência pátria 



86 

 

não entende que os contratos administrativos formados mediante licitação sejam como 

contratos de adesão; não se considerando, portanto, existirem cláusulas uniformes no 

caso debatido. 

Também é interessante o entendimento do Tribunal quanto à impossibilidade de 

a desincompatibilização daqueles que desejam se candidatar ser meramente formal em 

relação a tal critério. Assim, no Recurso Ordinário 556/AC, constava na decisão do 

TSE: “Ora, este Tribunal tende a reconhecer a inelegibilidade até de quem, sem poderes 

formais do estatuto ou do contrato social, não só detém o controle concessionário, mas 

também de fato a administra”. 

Dessa forma, o mero desligamento formal não atende à exigência de 

desincompatibilização se demonstrado for que permanece o exercício de fato da 

representação na empresa. Esse entendimento é muito importante para se prevenir as 

figuras dos “laranjas”, quando se utiliza o nome de alguém que não exerce poder de fato 

para, formalmente, aquele que o exerce se mostrar desvinculado de certa entidade. 

Vencida essa questão das cláusulas uniformes, parece não restar outra 

interpretação ao artigo 54 da Constituição quanto a parlamentares serem 

concessionários de serviços de radiodifusão, a não ser a impossibilidade. 

Defende-se aqui, ainda, a mesma impossibilidade aos eleitos para o cargo de 

chefe dos poderes executivos, pelos princípios sobre os quais já se falou: a moralidade, 

a legalidade e a impessoalidade; e pelo artigo 14, § 9º, da Constituição Federal 

(materializado na Lei Complementar 64/90) que busca proteger a normalidade e a 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico.   
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Além dos princípios, que devem reger a Administração Pública e suas 

concessões, observa-se que a já comentada Lei Complementar n. 64, de 1990, ao tratar 

das inelegibilidades, vedou a candidatura – seja para cargos no Legislativo, seja para 

cargos no Executivo – de quem tivesse função de direção, administração ou 

representação em empresa que mantivesse contratos com o Poder Público (salvo os de 

cláusulas uniformes, cujo conceito não se aplica aos contratos da radiodifusão, 

conforme já visto). 

A lei em questão é justamente a que regulamenta o artigo 14, §9º, da 

Constituição Federal, que delega à lei complementar os casos de inelegibilidade, que 

têm como finalidade “proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício 

de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade 

das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.” 

Como se sabe, o entendimento defendido nesta pesquisa não é o seguido pelos 

titulares de cargos eletivos em nosso país, e a cada ano uma significativa porcentagem 

deles aparece nas listas de sócios de entidades concessionárias.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Em linhas de comentários finais deste trabalho, destaca-se que a verdade é que a 

Constituição Federal traz dispositivos bastante esclarecedores sobre qual tipo de 

comunicação social deveria existir no Brasil. 

 Ainda com todas as disputas ocorridas na época da Constituinte, e com todas as 

marcas do poder econômico e midiático das grandes empresas de comunicação no texto 

constitucional, que não possibilitaram um capítulo da Comunicação Social com a 

redação próxima do que idealizaram os grupos da sociedade civil que defendiam uma 

mídia mais democrática; ainda assim, essa ordem constitucional é o que temos de mais 

precioso, atualmente, dentro do ordenamento jurídico, para tentar materializar os 

mínimos direcionamentos a uma mídia mais plural e democrática. 

O que acontece hoje, no entanto, é que boa parte dos dispositivos conformadores 

do sistema de comunicação social na Constituição Federal é ignorado, propositalmente 

esquecido, transformado em letra morta por falta de regulamentações passíveis de 

concretizá-los ou por falta de uma interpretação que, levando em conta obrigatoriamente 

o ordenamento constitucional, direcione sua aplicação de uma forma democrática e 

republicana. 

Como observa Fábio Konder Comparato, “nunca é demais relembrar que a 

supressão das liberdades fundamentais pode ocorrer, tanto pelo excesso, quanto pela 

ausência de leis”.135 E sobre a interpretação conforme a Constituição, Paulo 

                                                           
135 COMPARATO, 2010.  
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Bonavides136 coloca que, sendo indispensável ao exame da constitucionalidade das leis, 

pode haver interpretações inadmissíveis se “houver abuso em sua aplicação, suspeita de 

criar direito novo, transgressão de limites, ou erro de concretização da norma além das 

linhas materiais de razoabilidade que o método concede ao intérprete”.  

É nesse sentido que se defende ser inconstitucional o entendimento de que seria 

possível a políticos ser concessionários de serviços de radiodifusão.  

Para não tratar do tema como mera análise, com uma conclusão pela 

inconstitucionalidade da matéria mas sem proposições, achou-se por bem delinear, em 

termos práticos, como se poderia dar uma interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico de forma a tratar as concessões de radiodifusão constitucionalmente nesse tema. 

Tal controle deveria começar já na pretensão a participar de eleições, com a 

aplicação da Lei Complementar 64/90, que trata das inelegibilidades e prevê a vedação 

à candidatura de pessoa (se não houver desincompatibilização) que tenha cargo ou 

função não só de direção, mas de administração e representação nas empresas que 

mantenham contrato de prestação de serviços com o Poder Público, exceto os de 

cláusulas uniformes. 

Sendo as radiodifusões um serviço, como a própria legislação constitucional e 

infraconstitucional trata-a (CF, art. 21, XII, a; art. 233; Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão; etc.) e não se aplicando às licitações destas o conceito de cláusulas 

uniformes, como já demonstrado, parece perfeitamente plausível e exigível que a 

inelegibilidade se aplique nesses casos. 

                                                           
136 BONAVIDES, 2001, p. 256. 
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Lembra-se aqui que a desincompatibilização, conforme jurisprudência pátria já 

mencionada, não pode ser meramente formal e pode-se verificar que, permanecendo 

faticamente o exercício dos poderes vedados, há causa de inelegibilidade. 

Quanto aos políticos que detêm, hoje, concessões de radiodifusão, é imperativa a 

atuação daquela instituição que é incumbida constitucionalmente da defesa da ordem 

jurídica e do regime democrático: o Ministério Público. 

Essa instituição deve atuar no sentido de pleitear o imediato desligamento 

material, e não meramente formal, dos políticos que detêm atualmente concessões 

públicas de radiodifusão; sob pena de perda do mandato, nos termos do artigo 55 da 

Constituição Federal. 

O que acontece hoje é que o Ministério Público, no que se refere à comunicação 

social, mais tem se preocupado e utilizado sua estrutura em processar criminalmente 

indivíduos que detêm pequenas rádios comunitárias sem licença, mesmo aquelas sem 

qualquer interferência em outras transmissões; enquanto tem demonstrado pouquíssima 

atuação no que se refere às temáticas relacionadas aos temas que tenham impacto 

coletivo ou na fiscalização do cumprimento dos contratos de concessão de radiodifusão. 

Embora haja quem entenda que uma legislação mais clara sobre o assunto 

resolveria o problema – a Subcomissão Especial da CCTCI, por exemplo, sugere 

Proposta de Emenda Constitucional que acrescente expressamente ao artigo 222 da 

Constituição que políticos não podem participar de empresas de radiodifusão –, 

acredita-se que essa ideia traz consigo o grande obstáculo de que são os parlamentares, 

que em grande quantidade detêm tais concessões, os responsáveis por materializar as 

mudanças legislativas aspiradas.  



91 

 

Assim como até hoje não se regulamentou vários outros dispositivos sobre a 

comunicação social que permitiriam uma realidade mais próxima da Constituição, não 

parece, infelizmente, razoável esperar que esses mesmos atores, que têm postergado 

indefinidamente tais debates, iriam legislar sobre um tema que dirimiria dúvidas quanto 

a uma restrição a eles mesmos. 

Não se defende aqui que essa frente deva ser abandonada, até porque inovações 

importantes para fortalecer o princípio da moralidade e impessoalidade nesse âmbito 

poderiam ser postas, como a restrição a outorgas de concessão de radiodifusão a 

cônjuges e parentes de políticos. 

Mas não é necessário nem oportuno esperar pelo Legislativo para aplicar uma 

interpretação constitucional ao tema, pois os elementos principiológicos e os 

regramentos que se tem hoje são suficientes para solucionar essa questão. 

É claro que essa mudança de mentalidade no tratamento da questão requer, antes 

de tudo, vontade política de todos os três poderes constituídos no sentido de atuar para 

garantir a efetividade da Constituição.  

Não se pode abrir mão da exegese constitucionalizada de todas as áreas do 

direito como essencial ao aprimoramento de nossa democracia. E se há uma área que 

atualmente carece dessa perspectiva, é a comunicação social brasileira. Saraiva traz a 

expressão “constitucionalização da mídia”137, e quando se vislumbra a essencialidade da 

atuação dos meios de comunicação social para o processo político, cultural, social e 

                                                           
137 SARAIVA, 2006. 
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educacional do país, não é possível optar por possibilitar um outro caráter, um que não 

cumpra os ditames constitucionais. 

É essencial reconhecer a impossibilidade de se ignorar a dimensão constitucional 

em que se inserem tanto o instituto da concessão, como as diretrizes para a comunicação 

social. 

Registre-se ainda a importância da atuação da sociedade civil organizada e 

movimentos sociais na identificação das omissões e violações à Constituição, inclusive 

fazendo uso das ações constitucionalmente previstas para questionar a situação em que 

o tema se encontra. 

Nesse sentido, dignas de nota são as três Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

por Omissão (ADO) em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF): ADO 09 

(Requerentes: FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas e FITERT – Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão); ADO 10 

(Requerente: PSOL – Partido Socialismo e Liberdade) e ADO 11 (Requerente:  

CONTCOP – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e 

Publicidade). 

 Tais ações pedem providências do STF quanto à omissão do Poder Legislativo 

em regulamentar o direito de resposta, previsto no inciso V do artigo 5º, além dos 

artigos 220, 221 e 222 da Constituição Federal, estes constantes no capítulo Da 

Comunicação Social. 

 Ainda, mencione-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 246, cujo requerente é o PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, que trata 
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especificamente das concessões de radiodifusão sob as quais têm poder os titulares de 

mandatos eletivos. A ADPF também encontra-se ainda em trâmite. 

 Ainda no sentido da participação da sociedade civil, é destaque a Conferência 

Nacional de Comunicação ocorrida em dezembro de 2009, antecipada de etapas locais 

em níveis municipal e estadual, que mobilizou milhares de pessoas em torno do debate 

do tema e que apresentou propostas para a regulamentação do capítulo V da 

Constituição Federal, dentre outras temáticas. No entanto, apesar das proposições no 

sentido de modificações no status das comunicações, até agora não houve compromisso 

governamental138 em efetivar tais propostas, em razão da não disposição em romper 

com a continuidade do processo de acumulação de capital que predomina nessa área. 

Por fim, dentre as iniciativas da sociedade civil, é importante registrar o Projeto 

de Lei de Iniciativa Popular da Comunicação Eletrônica139. Diversas entidades da 

sociedade e movimentos sociais organizaram-se para a redação do texto e, no momento, 

colhem assinaturas para que o projeto possa ser levado à apreciação do Congresso 

Nacional.  

O projeto é uma proposta de regulamentação de aspectos dos artigos 5º, 21, 220, 

221 e 223 da Constituição Federal e traz ainda a vedação de participação de titulares de 

mandatos eletivos e de seus parentes em primeiro grau em entidades prestadores de 

serviços de comunicação social eletrônica. 

                                                           
138 ROLIM, 2012. 

139 Texto disponível em http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/arquivos-nocms/plip_versao_final.pdf 
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Defende-se, por fim, que as possibilidades atuais de se avançar no debate sobre a 

democratização da comunicação social no Brasil envolvem necessariamente esforços 

para que a concretização da Constituição Federal se aproxime mais de seus preceitos 

abstratos. 

E, após mais de um quarto de século de vigência da Constituição Federal, tais 

esforços necessariamente terão que vir também da organização popular em torno do 

debate do tema, que possa romper a interdição que a mídia faz do debate sobre a própria 

mídia. Os anos que se passaram sem que houvesse o cumprimento dos preceitos 

constitucionais sobre Comunicação Social parecem demonstrar que, sem um fator novo 

– a pressão popular para que o Congresso Nacional paute a matéria –, não haverá 

mudança na conjuntura. 
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